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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 278/06
Ob-14394/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, faks: ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: mleko, mlečni in splošni prehrambeni
izdelki.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: : blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nakup mleka,
mlečnih izdelkov ter splošnega prehrambenega blaga za bolnice.
Ocenjeni stroški brez DDV: 80 mio SIT/1
leto; 240 mio/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.50.00.00-3.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: pogodba bo
sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo dvakratnega podaljšanja.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:

26. 5. 2006

Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 271/06
Ob-14397/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup razkužil in sredstev za nego
kože.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: razkužila in sredstva za nego kože.
Ocenjeni stroški brez DDV: 550,100.000
SIT.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24-43-16-00-0.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: naročilo se oddaja za obdobje 3 let.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 272/06
Ob-14399/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
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1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: farmacevtske kemikalije in droge.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: farmacevtske kemikalije in droge.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70 mio SIT/1
leto; 210 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.00.00.00-4.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: pogodba bo
sklenjena za eno leto z možnostjo dvakratnega podaljšanja.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-14403/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: širitev in prenova UPO 2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
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Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra: NUTS SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava računalniške opreme (računalniki, strežniki, tiskalniki
nalepk črtne kode, tiskalniki računov in stavnih lističev, tisklanik – laserski, tiskalnik za
potrjevanje dokumentov, laserski čitalec črtne kode, brezžični prenosni terminal, OCR,
prikazovalnik cen).
Ocenjeni stroški brez DDV: 940,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: naročilo se bo
oddalo po posameznih postavkah.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 292/06
Ob-14557/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, 1525 Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v
roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup laboratorijskega materiala.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: laboratorijski material.
Ocenjeni stroški brez DDV: 150 mio
SIT/1 leto; 450 mio SIT/ 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.65.00-2.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 291/06
Ob-14558/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
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cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks:
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prsnih endoprotez in tkivnih
ekspanderjev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: prsne endoproteze
in tkivni ekspanderji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 55 mio SIT/1
leto; 165 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.44.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet: 33.18.41.00-4.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 290/06
Ob-14559/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, 1525 Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup srčnih zaklopk.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: srčne zaklopke.
Ocenjeni stroški brez DDV: 200 mio
SIT/1 leto; 600 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.43.10-9.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.

III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2006.
Klinični center LJubljana
Št. 308/06
Ob-14659/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup aspiracijskih katetrov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: aspiracijski katetri.
Ocenjeni stroški brez DDV: 53 mio SIT/1
leto: 159 mio SIT/ 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 307/06
Ob-14660/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup katetrov in srčno žilnih kanil.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: katetri in srčno
žilne kanile.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
400 mio SIT/1 leto; 1.200 mio SIT/ 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.14.12.20-8.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 306/06
Ob-14661/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup katetrov in urinskih vrečk.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: katetri in urinske
vrečke.
Ocenjeni stroški brez DDV: 85 mio SIT/1
leto; 255 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.14.16.11-6.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/

Št.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 305/06
Ob-14662/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup zbiralnikov za ostre predmete.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: zbiralniki za ostre
predmete.
Ocenjeni stroški brez DDV: 42 mio SIT/1
leto; 126 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.11.23-8.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Ob-14393/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-26, e-pošta: gp. mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Valerija
Godec, tel. 01/478-18-97, e-pošta: valerija.godec@gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-00, centrala, e-pošta: gp.dursgdu@gov.si, faks 01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
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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: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-34-50,
centrala, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks
01/478-34-56.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena dela – razširitev ceste,
komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod, šifra 430-72/2006,
zap. št. JN.: ODGOISTA-22/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Starod.
Šifra NUTS: 500.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradbena dela – razširitev ceste, komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
200,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka oddaje junij 2006; 2 meseca od oddaje naročila.
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.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
www.gov./durs/.
Okoljska zakonodaja: RS, Ministrstvo za
okolje in prostor, www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 351-10/06-131
Ob-14408/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka
Drobnič, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-246, faks
01/89-38-230, elektronska pošta: investicije.js@obc-kocevje.si, internetni naslov:
www.kocevje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: prenova objekta Ljubljanska
cesta 3, Kočevje.
II.2) Kraj izvedbe: Kočevje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE) – 50/501/501,1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta: sanacija konstrukcije, gradbenoobrtniška dela,
strojne inst., elektroinst., zunanja ureditev.
Površina objekta 830 m2.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 170,000.000 in 190,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 1. 6. 2006,
– gradnje 10. 9. 2006.
II.7) Datum zaključka: 1. 10. 2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
situacije plačljive v 60 dneh po prejemu na
vložišče naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Občina Kočevje

Storitve
Ob-14425/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/2006 WEBA.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: postavitev sistema za dostop do informacij
Web asistent IS.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 19. 5. 2006.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-41/2006-01111-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 286/06
Ob-14562/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
l.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, v roke: Služba za
javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v 1.1.
1.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: čiščenje prostorov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: čiščenje prostorov – okvirna letna vrednost
213 mio SIT.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje 3 let.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-14824/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@ddc.si, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Zupan, univ. dipl. inž.
grad., AC projekt 2 Šentjakob–Blagovica,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/723-53-23,
faks 01/723-55-26, elektronska pošta: Stane.Zupan@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000266/2006.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI,
PZR in POV za glavno cesto Želodnik–
Vodice, na odseku Želodnik–Mengeš z
obvoznico Mengeš.
V skladu s projektno nalogo je potrebno
izdelati:
– geološko geomehanske raziskave za
fazo PGD,
– reambulacijo geodetske podloge iz l.
1999,
– projektno dokumentacijo za:
– 10,4 km glavne ceste z deviacijami in
15 nivojskimi križišči,
– 0,5 km deviacije železniške proge,
– 11 objektov (pokriti vkop, 2 nadvoza,
8 mostov),
– 240 m zidov,
– 6 regulacij (skupne dolžine ca.
300 m),
– 6 kom zadrževalnih bazenov,
– 1,8 km protihrupnih ograj in pasivna
zaščita za 19 objektov,
– rušitev 15 objektov,
– vodenje prometa v času gradnje,
– elaborate:
– novelacija prometne prognoze,
– tehnološki elaborat,

– varnostni načrt,
– ekološka ureditev gradbišča,
– načrt monitoringa,
– projekt obratovanja in vzdrževanja.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 5. 2006.
II.5) Drugi podatki: za glavno cesto Želodnik–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z
obvoznico Mengeš je izdelan državni lokacijski načrt in sprejeta Uredba o lokacijskem
načrtu (Ur. l. RS, št. 48/04).
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000266/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-105/2006

Ob-14855/06
Preklic
Preklicujemo javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo telekomunikacijske opreme za povezavo
primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije, št. 430-105/2006, objav
ljen v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10691/06.
Ministrstvo za notranje zadedve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Polcije
Ob-14455/06
Podaljšanje roka
V javnem razpisu po odprtem postopku
za nakup in montažo opreme za računalniško mrežo: objekt Fakultete za družbene
vede v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10751/06,
se spremenijo naslednje točke:
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2006 ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, soba
77/78/I. nadstr., Ljubljana
Univerza v Ljubljani
Št. 6/34

Ob-14696/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Pošta Slovenije podaljšuje rok za oddajo
ponudb za naročilo lahkih in srednje dostavnih vozil na dan 5. 6. 2006 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 6. 6. 2006 ob 9. uri.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-126/2006
Ob-14856/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo
policijskega helikopterja za nadzor državne meje, št. 430-126/2006, objavljenem
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v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4.
2006, Ob-12224/06, se spremenijo točke
IV.3.3, IV.3.4 in IV.3.8 tako, da se pravilno
glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 6. 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:
2817116-2401002-43012606, 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: 29. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 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.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 430-203/2006-23

Ob-14384/06

Popravek
V javnem razpisu MORS 121/2006-ODP
za nakup sredstev vojaške policije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40 z dne
14. 4. 2006, Ob-10960/06, se popravijo
točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) in pravilno
glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 121/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

Št.

V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 31. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-156/2006
Ob-14568/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
protivlomnega sistema in sistema za videonadzor, št. 430-156/2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006, Ob-13264/06, se spremenijo točke
III.1.1, III.2.2 in III.2.3 objave tako, da se
pravilno glasijo:
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
in izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: poročilo
pooblaščenega revizorja (v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, tehnična dokumentacija,
iz katere so razvidne tehnične značilnosti
ponujene opreme in seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih, dokazilo, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi: podatki o kadrih oziroma
delavcih, ki bodo izvajali montažo oziroma
vgradnjo opreme, inštalacijska dela in šolanje; seznam delavcev, ki bodo izvajali servisiranje, seznam delavcev, ki bodo naročniku
nudili tehnično podporo, seznam delavcev,
ki bodo sodelovali pri izvajanju del predmetnega javnega naročila, oziroma bodo
po službeni dolžnosti imeli dostop do tajnih
podatkov.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 6/35-3216/4/06

Ob-14692/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
klima naprav (objavljenem v Uradnem listu
RS, 52 z dne 19. 5. 2006, Ob-13610/06), se
spremeni točka II.2.1) Celotna količina ali
obseg, in sicer:
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– Poslovna enota Kranj, 12 kom,
– Poslovna enota Murska Sobota, 2
kom.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-14823/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila blaga po odprtem postopku: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije
in ostalih izdelkov za potrebe naročnikov
Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer,
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer,
Osnovne šole Stročja vas, Stročja vas 24,
9240 Ljutomer, Osnovne šole Janka Ribiča
Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer,
Osnovne šole Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja, Osnovne šole
Razkrižje, Šafarsko 24, 9240 Ljutomer in
Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer,
Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 46, z dne
5. 5. 2006, Ob-12756/06, se spreminjajo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2006, do 11.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006,
ob 15. uri, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
Cankarjeva cesta 10, Ljutomer.
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Stročja vas
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Osnovna šola Mala Nedelja
Osnovna šola Razkrižje
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Št. 2417-06
Ob-14265/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ.dipl.ekon., Savinjska
cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-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: 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: 01/06 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava plinskega olja in zelenega bencina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– plinsko olje D2 – 95.000 l;
– bencin zeleni 95 – 16.000 l.
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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
1 mio SIT, z veljavnostjo vsaj 30 dni od roka
za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti bencinski servis
na območju Občine Trbovlje, ter hkrati bencinske servise drugje po Sloveniji.
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;
– 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: so del razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so del razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 55 točk,
– plačilni pogoji – 45 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/06 B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 60 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: 16. 6. 2006
ob 14. uri; Trbovlje, sejna soba Komunale
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 133
Ob-14381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Živilska šola Maribor, kontaktna oseba:
Branka Božič, Park mladih 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32, faks
02/331-30-48, elektronska pošta: zivilskasola.mb@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Živilska šola 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: prehrambeno blago po sklopih:
– mleko in mlečni izdelki,
– zelenjava in sadje,
– moka in testenine,
– zmrznjeni prehrambeni izdelki,
– slaščičarske in pekovske surovine in
dodatki,
– sladki izdelki,
– pijače,
– ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2006, konec 15. 8.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila, avansi niso možni.
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 dejavnosti pri pristojnem
organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. ekonomsko-finančna sposobnost;
5. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in lastna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 obrazec ali
potrdilo banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela sistema HACCP.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (41,73 €), DDV vključen.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030702366.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 16. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 11. uri; v prostorih Živilske šole Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila 29. 6.
2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Živilska šola Maribor
Št. 430-154/2006-3
Ob-14383/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 116/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ter montaža mostnega dvigala z
mačkom dvižne nosilnosti 1,5 t in samoviseče proge.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – SV, Letalska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
baza Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob
Krki.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29221421-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet nakupa je mostno dvigalo z mačkom
dvižne nosilnosti 1,5 t in samoviseča proga,
ki se ga bo dobavilo, montiralo (pred tem
bo potrebno opraviti vse potrebne meritve
obstoječe konstrukcije, jo po potrebi prilagoditi), opravilo potrebne preizkuse, pridobilo ustrezna dovoljenja za uporabo, izvedlo
usposabljanje za operaterje ter vzdrževalce
dvigala ter funkcionalnega predalo naročniku v uporabo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne do
realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– ponudbi priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo
na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 30. 8. 2006, kolikor ponudba presega
vrednost 30,000.000 SIT brez DDV;
– ob ponudbi predložiti izjavo banke (kolikor ponudba presega vrednost 30,000.000
SIT brez DDV), da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba
in bo ta presegala vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral (kolikor bo
s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV) izbrani ponudnik izročiti naročniku v
10 dneh od sklenitve pogodbe, in sicer v
višini 2% od skupne pogodbene vrednosti
brez DDV in bo morala veljati še 30 dni
od predvidenega zadnjega roka dobave/zaključka vseh del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) – sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Poslovni
register Slovenije, ne starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdana v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdana v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši (vključno z) dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
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– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za
ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da je priložil zahtevano izjavo banke in
bančno garancijo, kolikor skupna vrednost
ponudbe presega vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima priložene zahtevane podatke,
tehnične specifikacije, terminski načrt in
ostalo kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene ter priložene priloge,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. skupna vrednost ponudbe: utež – 70
točk,
2. garancijski rok za dvigalo: utež – 15
točk,
3. garancijski rok za montažo: utež – 15
točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-154/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 116/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta
49, 3000 Celje, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12, elektronska pošta: Meta.sirca@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Karo,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne
naprave, javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delovnega vozila za zbiranje in
prevoz odpadkov s pralno napravo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javne naprave d.o.o.,
Teharska cesta 49, 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: nabava
delovnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov s pralno napravo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost in veljavnostjo do 13. 9.
2006,
– izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost,
– izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po-
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nudbena cena je fiksna, račun je plačljiv 60
dni po prejemu dokumenta, ki je podlaga
za plačilo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in
izjava ponudnika,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in finančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih
delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen in izjava ponudnika,
potrdilo, da ponudnik ni v postopku stečaja
ali likvidacije, potrdilo o poravnanih davkih
in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, obrazec Bon 1 in
Bon 2, poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam razpoložljivih servisev.
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:
– cena – 80%,
– ustreznost tehničnim zahtevam – 6%,
– reference – 7%,
– dobavni rok – 7%.
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 16. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.

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 16. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 11.30, sejna soba Javnih naprav, Teharska cesta 49, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez Karo,
Meta Širca, Javne naprave d.o.o. Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-14386/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Lucija, 6230
Portorož, tel. 05/677-18-46.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
Miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
Miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78, faks 01/280-667-74,
elektronska pošta: Miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-267.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lucija,
Fazan 1, Lucija, 6230 Portorož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 19,000.000 SIT.
Sklopi so: meso in mesni izdelki – perutnina
– mleko in mlečni izdelki – kruh – slaščičarski izdelki – sveže in suho sadje – testenine
– sadni sokovi in sirupi – ostalo prehrambeno blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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:
Cena: 11.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 6. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Osnovna šola Lucija
Ob-14389/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Nova Gorica, kontaktni osebi: Teja Pelicon
Weber in Martina Kumar, Kidričeva 34/c, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-58-900,
faks 05/30-23-305, elektronska pošta: vrtecnova.gorica@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Vrtec Nova
Gorica, enoto Kekec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica, Cankarjeva 66.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 8. 2006 in/ali konec
19. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno s
pogodbo; plačilni rok 60 dni po prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,

– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kolikor je po posebnem zakonu to potrebno,
– potrdilo, da ponudnik kot pravna oseba
ni bil kaznovan,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo poslovne banke, da ponudnik
v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega
razpisa ni imel blokiranega transakcijskega
računa,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu z zakonom,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam dobav in najmanj dve referenčni potrdili naročnikov v vzgoji in izobraževanju (vrtec, šola) o dobavi podobne
opreme,
– da ponujena oprema ustreza vsem
zahtevam, predpisom in standardom,
– katalog oziroma skica ponujene opreme s tehničnimi podatki,
– da je ponudnik sposoben izvesti javno
naročilo,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu naročnika po predhodnem plačilu na račun
naročnika št. 01284-6030639903.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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 20. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 13.30; Vrtec Nova Gorica, Kidričeva
34/C, 5000 Nova Gorica, 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: 16. 5. 2006.
Vrtec Nova Gorica
Št. 4301-5/2006/2
Ob-14395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Jelka Markošek, Župančičeva 3, 1502
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-47,
faks 01/369-66-49, elektronska pošta: jelka.markosek@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Jelka Markošek, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-47, faks 01/369-66-49, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za finance, kontaktna oseba: Jelka Markošek, p. p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-47, faks 01/369-66-49.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniškega pohištva na Župančičevi 3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA 36.11.1, CPA
36.12.12.
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: 108 miz, 64 miznih priključkov,
6 sejnih miz, 12 klubskih miz, 155 omar, 53
predalnikov, 3 omare za server, 34 obešalnikov, 54 pisarniških stolov, 83 konferenčnih
stolov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek: 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti dane ponudbe, izdana
s strani banke.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik).
Bančna garancija za pravočasno odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala v skladu z Zakonom 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
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;
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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 države, v
kateri ima ponudnik sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati, da nima dospelih neporavnanih obveznosti;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe) oziroma potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika – za
fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo ponudnika, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da ni vpisan v kazensko evidenco, s katerim dokazuje, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen ter da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
4. potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane
tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. Podatki o finančni disciplini (pravne
osebe – gospodarske družbe predložijo
obrazec BON – 2, samostojni podjetniki
– posamezniki pa Potrdilo poslovne banke
o plačilni sposobnosti, iz katerega morata
biti razvidna najmanj naslednja podatka:
podatek o tekočih dospelih neporavnanih
obveznostih in podatke o neporavnanih obveznostih v zadnjih 6 mesecih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih naročil v zadnjih treh letih, in sicer z dvema referencama iz po-
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godb, katerih vrednost posla znaša najmanj
20,000.000 SIT brez DDV;
2. obvezna je predložitev vzorcev materialov in prospektov ali skic, iz katerih bo
razviden izgled pohištva in se bo ugotavljala skladnost posameznih kosov pohištva iz
ponudbe z zahtevami in opisi v projektu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno in projektno dokumentacijo je možno dvigniti
vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Za
sprejem oziroma dvig dokumentacije je
potrebno predložiti pisno zaprosilo z navedbo naziva potencialnega ponudnika,
naslova, kontaktne osebe, št. telefona in
št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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 31. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za finance, Tržaška 19a, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št.
229.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Ministrstvo za finance
Št. 412
Ob-14396/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Ljubljana, kontaktna oseba:
Nives Počkar, Aškerčeva cesta 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-16-26,
faks 01/241-16-65, elektronska pošta:
nives.pockar@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: JN-UČBENIK-1/2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava učbenikov za šolski učbeniški
sklad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Aškerčeva
cesta 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
učbenikov za šolski učbeniški sklad; sklop I
– učbeniki za srednjo lesarsko šolo in sklop
II – vsi ostali učbeniki v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek od 16. 8. 2006 in zaključek najkasneje do vključno 18. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT ob oddaji ponudbe in menična izjava o
izdaji menice za dobro izvedbo posla 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 celotni dobavi v
skladu s pogodbo.
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.
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Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb oziroma 15 dni
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01100-6030699747, 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: 16. 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: 16. 6. 2006
ob 14. uri; Šolski center Ljubljana, v sobi 113
– uprava, 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: 16. 5. 2006.
Šolski center Ljubljana
Ob-14402/06
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, 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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 23/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor,
Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope – vrste blaga: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: eno, več
ali vse sklope – vrste blaga.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Vrsta blaga 1

bunda zaščitna

Vrsta blaga 2

čevlji delovni – nizki – s kapico

300

80

sandali – s kapico

140

čevlji delovni – visoki – s kapico
čevlji ortopedski
Vrsta blaga 3

Vrsta blaga 4
Vrsta blaga 5

70
5

škornji

180

halja delovna – moška

450

halja delovna – ženska

140

kapa platnena

80

kapa podložena

50

kombinezon delovni

20

obleka delovna – farmer

260

telovnik

210

obleka dežna

960

plašč dežni

160

očala varovalna

10

oprema za varovanje sluha – glušnik

35

čelada delovna

1

predpasnik PVC za pranje avtom.
predpasnik usnjen

40
5

rokavice delovne – usnjene

800

rokavice delovne – zaščitne

2400

rokavice gumi
rokavice izolirane
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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 500.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% pogodbene 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 sume 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,
– ponudba mora biti veljavna do 10. 9.
2006,

90
5
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku in na lokacijo iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
reklamacijo naročnika rešil najkasneje v 8
koledarskih dneh od prejema pisne reklamacije.
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:
– ponujena oprema mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije,
– zaščitna obleka mora biti označena z
znakom CE in ustrezati standardom, navedenim v tehničnem delu razpisne dokumentacije, kar mora ponudnik dokazati z
ustreznimi listinami, ki jih predloži ponudbeni dokumentaciji,
– predložitev vzorcev ponujene opreme
v številkah in velikostih iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po vrsti blaga.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
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Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 26. 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 10. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 12. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 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.4) Dodatne informacije: naročilo se
oddaja po vrstah blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-14419/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Gašperin, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska pošta: info@komunala-radovljica.si,
internetni naslov: www.komunala-radovljica.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: 2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kombiniran bager – nakladalec, delovni
stroj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Radovljica,
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, začetek 17. 5. 2006, konec 16. 6. 2006.
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: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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 14. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2006 ali 30 dni
od odposlanja obvestila, 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 12.15; Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-14426/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-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: 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: 01/06 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava dvoosnega kamiona s prekucnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
dvoosnega kamiona s prekucnikom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: banč
na garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT. Bančna garancija mora biti veljavna vsaj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 30 dni od dneva dobave vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-

ročila, 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. ostali pogoji za vozilo:
a) min. skupna teža 15 t,
b) moč motorja min. 200 kW,
c) 4 kolesni pogon z možnostjo izklopa
diferenciala na zadnji osi,
d) izvod iz motorja zadaj za priklop rotacijskega posipalnika za izvajanje zimske
službe,
e) vpenjalna plošča za čelni plug s hidravlično opremo,
f) instalacija za elektro vklop vlečnega
posipalnika,
g) trostrani kovinski prekucnik s hidravlično instalacijo dolžine min. 4000 mm, višine min. 600 mm,
h) premontaža računalniške opreme iz
rabljenega kamiona za krmiljenje rotacijskega posipalnika,
i) vključeni stroški homologacije,
j) garancija na vozilo min. 24 mesecev,
oziroma 36 mesecev na pogonski sklop,
k) zagotovljen servis in rezervni deli za
čas življenjske dobe vozila.
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;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena – 80 točk,
2. rok dobave – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 60 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: 19. 6. 2006
ob 13. uri; na sedežu naročnika (Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 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: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 41/2006
Ob-14427/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-24-005/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup namizne in mrežne računalniške
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika v Sloveniji (sedež naročnika in območne enote
naročnika).
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.13.30.
2) Kratek opis: sklop 1: osebni računalniki.
3) Obseg ali količina: 1.1 Osebni računalniki: 212 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.50.
2) Kratek opis: sklop 2: zasloni.
3) Obseg ali količina:
2.1 Monitorji LCD 19 palčni (format 4:3):
90 kosov.
2.2 Monitorji LCD 21 palčni (format 4:3):
14 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.31.
2) Kratek opis: sklop 3: laserski tiskalniki.
3) Obseg ali količina:
3.1 Laserski tiskalniki črno-beli A4: 200
kosov.
3.2 Mrežni laserski tiskalniki A4: 18 kosov.
3.3 Laserski tiskalniki A4 (ZK): 10 kosov.
3.4 Barvni mrežni laserski tiskalniki A4:
7 kosov.
3.5 Barvni laserski tiskalniki A4: 2 kosa.
3.6 Mrežni laserski tiskalniki A3: 5 kosov.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.50.00.
2) Kratek opis: sklop 4: mrežna oprema
za adaptacijo podstrehe.
3) Obseg ali količina:
4.1 Stikala za nadstropna vozlišča (24
vmesnikov): 3 kose.

4.2 Stikala za nadstropna vozlišča (48
vmesnikov): 3 kose.
4.3 SFP vmesniki: 12 kosov.
4.4 Prevezovalni kabli: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: osebni računalniki:
1.1 Osebni računalniki: 212 kosov.
Sklop 2: zasloni:
2.1 Monitorji LCD 19 palčni (format 4:3):
90 kosov.
2.2 Monitorji LCD 21 palčni (format 4:3):
14 kosov.
Sklop 3: laserski tiskalniki:
3.1 Laserski tiskalniki črno-beli A4: 200
kosov.
3.2 Mrežni laserski tiskalniki A4: 18 kosov.
3.3 Laserski tiskalniki A4 (ZK): 10 kosov.
3.4 Barvni mrežni laserski tiskalniki A4:
7 kosov.
3.5 Barvni laserski tiskalniki A4: 2 kosa.
3.6 Mrežni laserski tiskalniki A3: 5 kosov.
Sklop 4: mrežna oprema za adaptacijo
podstrehe:
4.1 Stikala za nadstropna vozlišča (24
vmesnikov): 3 kose.
4.2 Stikala za nadstropna vozlišča (48
vmesnikov): 3 kose.
4.3 SFP vmesniki: 12 kosov.
4.4 Prevezovalni kabli: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (vsaj 5%
od vrednosti ponudbe, zaokroženo navzgor
na 100.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10%
od skupne pogodbene vrednosti) in bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku (5% od skupne 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. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti.
6. Pozitivni poslovni izid v preteklem
letu.
7. Ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih.
8. Plačilni rok 45 dni od dneva izstavitve
računa. Račun se izstavi za izvedeno dobavo na podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu opreme.
9. Rok dobave najkasneje v 45 dneh za
vse sklope. Za sklope 1, 2 in 3: dobava
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opreme na 10 lokacij po spisku naročnika.
Za sklop 4: dobava opreme na sedež naročnika.
10. Dobava fco skladišče na naročnikovih lokacijah, kar pomeni tudi razpakiranje
opreme in odvoz embalaže, če tako zahteva
naročnik.
11. Dobava opreme natančno po zahtevah razpisne dokumentacije, naročnik si
pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma razpisne dokumentacije.
12. Garancijski rok najmanj 3 leta za
sklope 1, 2 in 3. Garancijski rok 1 leto za
sklop 4.
13. Zagotavljanje enakih rezervnih delov
za sklop 1 za ves čas trajanja garancijske
dobe, kar pomeni, da je v tem času omogočeno nameščanje osnovnega operacijskega
sistema s pomočjo istega imagea.
14. Ponudnik dovoljuje naročniku posege na opremi zaradi izvajanja nadgradenj
opreme.
15. Preverjanje skladnosti ponujene
opreme s specifikacijami v roku 36 ur od poziva naročnika. Preverjanje izvede ponudnik
na lokaciji naročnika ob prisotnosti delavcev
naročnika. V primeru poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme sklopa 1
s specifikacijami mora ponudnik zagotoviti
eno delovno postajo z nameščenimi Windows XP SP2 in slovenskim uporabniškim
vmesnikom (Slovenian Windows Language
Interface Pack).
16. Garancijska izjava mora biti potrjena
s strani proizvajalca opreme.
17. Posebni pogoji za sklope 1, 2 in 3:
a) Garancijsko vzdrževanje opreme
mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da
za posege naročnik kontaktira izključno s
ponudnikom vsak delovni dan med 7. in
16. uro.
b) Odzivnost servisno/vzdrževalne službe v garancijskem roku mora biti manjša od
3 ur, zamenjava okvarjene opreme v manj
kot 48 urah.
18. Posebni pogoji za sklop 4:
a) Skladnost ponujene opreme z opremo
naročnika.
b) Slovenski atesti – certifikati za opremo
v postavkah 4.1 in 4.2 (dokaz, da je oprema
nova in ne tovarniško obnovljena).
c) Veljavna dokazila o nivoju sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem (pogodba, certifikat...), v kateri je jasno
opredeljena pristojnost za prodajo ponujene
tehnologije.
d) Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca ponujene opreme, da je po standardih
proizvajalca opreme usposobljen izvesti to
naročilo.
e) Ponudnik mora poskrbeti za brezplačni prevzem opreme v vzdrževanje pri naročnikovem pogodbenem vzdrževalcu mrežne
opreme podjetju NIL, podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. Kot dokazilo velja podpisana izjava
s strani vzdrževalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega (t.j. carinskega) organa.
6. Zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, in bilanca stanja za preteklo leto.
7. Za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1/P, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank,
ki izkazuje podatke o plačilni sposobnosti, in
izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Podatki, navedeni v ponudbi.
9. Podatki, navedeni v ponudbi.
10. Podatki, navedeni v ponudbi.
11. Podatki, navedeni v ponudbi.
12. Podatki, navedeni v ponudbi.
13. Podatki, navedeni v ponudbi.
14. Podatki, navedeni v ponudbi.
15. Podatki, navedeni v ponudbi.
16. Prevzemna dokumentacija.
17. a) Podatki, navedeni v ponudbi.
b) Podatki, navedeni v ponudbi.
18. a) Izjava ponudnika.
b) Slovenski atesti – certifikati.
c) Veljavna dokazila o nivoju sodelovanja
s proizvajalcem opreme ali distributerjem
(pogodba, certifikat...).
d) Izjava proizvajalca ponujene opreme.
e) Podpisana izjava s strani vzdrževalca.
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: PE IC
PC-24-005/06-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni
strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro Javna naročila / JN Področne enote Informacijski center / Nakup namizne in računalniške
opreme.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun 01100-6030274014 s
pripisom RD PC-24/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2006
ob 12.30; sejna soba naročnika, soba
342/III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-14442/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Mišo Pušnik, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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 blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava rovokopača nakladača 4x4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
2 kom rovokopača nakladača 4x4x4.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju osnovnih tehničnih
zahtev v skladu z razpisom.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 40%.
2. reference ponudnika – 20%,
3. dobavni rok – 20%,
4. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev – 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 26. 6. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 27. 6. 2006 do 8. ure.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 28. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 27. 6. 2006 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-14471/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Anita Sadić, Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Restavratorski center,
kontaktna oseba: Anita Sadić, Poljanska
cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-43-110, faks 01/23-43-176, elektronska pošta: anita.sadic@rescen.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Restavratorski center, kontaktni osebi: Nataša Nik in Sabina Bogataj (tajništvo RC), Poljanska
cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-43-140, faks 01/23-43-176, elektronska pošta: info@rescen.si, internetni naslov:
http://www.zvkds.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, kontaktni osebi: Nataša
Nik in Sabina Bogataj (tajništvo RC), Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-43-110, faks 01/23-43-176, elektronska pošta: anita.sadic@rescen.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2006 – 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil po sklopih (sistem staro
za novo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
29,400.000 SIT z DDV.
Nabava vozil po sklopih po sistemu staro
za novo:
– sklop 1 – limuzina, 2 vozili, 7,900.000
SIT z DDV,
– sklop 2 – karavan, 3 vozila, 12,500.000
SIT z DDV,
– sklop 3 – kombi, 1 vozilo, 5,700.000
SIT z DDV,
– sklop 4 – lahko gospodarsko vozilo, 1
vozilo, 3,300.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 19 dni od oddaje naročila; začetek 18. 5. 2006 in/ali konec 6. 6. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: podrobneje navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podrobneje 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:
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 12. uri; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, sejna soba
v tretjem 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: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Št. 25/2006
Ob-14635/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Brežice, kontaktna oseba: Pavla Jurkas, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-47-30, faks 07/499-47-37,
elektronska pošta: pavla.jurkas@lekarnabrezice.si, internetni naslov: www.lekarnabrezice.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: gradbene storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Lekarno
Brežice po načelu »ključ v roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250
Brežice.
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 za Lekarno Brežice po
načelu »ključ v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 45 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava z menico za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku.
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 zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo 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 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), potrdila bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred
odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: ponudnik v
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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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc, to je najvažnejših
opravljenih dobav in montaž opreme objektov, v katerih se opravlja dejavnost nabave,
izdelave in izdaje zdravil, v zadnjih petih
letih, in sicer na treh objektih z vrednostjo
del nad 10 mio SIT (brez DDV). Obrazcu
morajo biti priložena potrdila naročnikov, in
sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, o kvalitetno izvedeni dobavi in
montaži opreme, v skladu s pogodbenimi
določili naročnika. Veljavna so samo potrdila z originalnim žigom naročnika. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti Spisek najvažnejših
opravljenih dobav in montaž opreme objektov, v katerih se opravlja dejavnost nabave,
izdelave in izdaje zdravil, za predvidenega
vodjo del, ki ga ponudnik v obrazcu navaja,
v zadnjih petih letih, in sicer na treh objektih z vrednostjo del nad 10 mio SIT (brez
DDV).
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. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01209-6030274202, odprt pri UJP Krško,
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: 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 13. uri; Lekarna Brežice, Pod obzidjem
32, 8250 Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Lekarna Brežice
Št. 294/06
Ob-14641/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-73.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, Tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ERGO-SPIRO diagnostičnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.10-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.10-9.
2) Kratek opis: sistemi za diagnostiko.
3) Obseg ali količina: ergo-spirodiagnostični sistem – 1 kpl.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
ERGO-SPIRO diagnostičnega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo: 90
dni od podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 25. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 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: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-14668/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Gradec, Bevkova 3,
1270 Litija, kontaktna oseba: Anita Mikša,
tel./faks 01/898-32-00, elektronska pošta:
o-gradeclit.lj@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: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Matična OŠ Gradec in podružnične šole.
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
(sklopi) živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki iz perutninskega
mesa,
3. meso in mesni izdelki ostalih vrst
mesa,
4. jajca,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sveže sadje,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,

13. ostalo prehrambeno blago in izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek dne 15. 8. 2006 in/ali 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: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali 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: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebne 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.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje
so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
23. 6. 2006 – vsak delovnik od 8. do 13.
ure v tajništvu šole na sedežu naročnika ali
v elektronski obliki po predhodnem plačilu
razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01260-6030660770, št. sklica 20, s pripisom
za namen: »razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 26. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 26. 6. 2006 ob 9. uri na sedež OŠ
Gradec, Litija, Bevkova 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: dne 18. 5. 2006.
Osnovna šola Gradec Litija
Št. 08407-00019/2006
Ob-14702/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: Rasto Pušauer, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-16-70,
faks 02/220-13-33, elektronska pošta: rasto.pusauer@maribor.si, internetni naslov:
http://www.maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 08407-00019/2006 0500
RP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za dobavo računalniške
strojne in programske opreme za komunikacije, računalniški sistem in delovna
mesta, izvedba storitev instalacije strojne in programske opreme ter integracija
v obstoječi sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in posamezne dislocirane enote.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.71.10-7; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30.23.10.00-7; 30.23.12.20-5;
30.23.12.30-8; 30.23.12.50-4; 30.23.13.00-0;
30.23.32.30-2; 30.26.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: posamezne postavke posameznih elementov so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali ustrezno
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici s
ponudbo v višini 1.000.000,00 SIT.
– Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od vrednosti pogodbe.
– Ob primopredaji je dolžan izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 3%
vrednosti del, za katera se daje garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljenem delu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
2. ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;

5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
6. ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben;
7. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
8. ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec in serviser ponujene strežniške in
namizne računalniške opreme;
9. ponudnik mora biti Microsoft Gold Certified Partner;
10. ponudnik mora biti vsaj Premier
CISCO Partner.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad. 1) Za pravne osebe (gospodarske
družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ad 2) Fotokopija odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero
sodi izvajanje javnega naročila (obrtno dovoljenje), če ponudnik opravlja dejavnost na
način iz Obrtnega zakona in to dovoljenje
potrebuje. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
takega dovoljenja ne potrebuje.
Ad 3) 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 in izjava
ponudnika dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
Ad 4) Fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
Ad 5) Originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 6) Za pravne osebe (gospodarske
družbe): Potrdili Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/P IN BON 2,
ki ne smeta biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): napoved za
odmero davka od dohodkov za preteklo leto,
potrjeno s strani pristojne davčne uprave
in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev, ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 7)
– Seznam najpomembnejših nabav blaga
(reference) v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe za istovrstno blago, kot je v tem razpisu: ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja
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navesti najmanj 3 primerljive nabave blaga
glede na predmet javnega naročila, ki jih je
v obdobju zadnjih treh let izvedel in katerih
vrednost mora biti enaka vrednosti del iz te
ponudbe. Za primerljivo nabavo šteje dobava
in namestitev domenskega oziroma terminalskega strežnika, skupaj s tankimi odjemalci
ali osebnimi računalniki. Dovoljena je tudi
referenca po več različnih pogodbah za predmetno nabavo, vendar istemu naročniku.
– Pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah iz prejšnje alineje.
– Izjava o razpoložljivih kapacitetah (o
zadostni kadrovski zmogljivosti ter o zadostnih osnovnih sredstvih in materialu za
izvedbo razpisanih del z navedbo kadrov
ter predložitvijo kopij njihovih certifikatov):
ponudnik mora izkazati, da ima dva zaposlena kadra, ki imata certifikat za postavitev
in vzdrževanje ponujene opreme za nadgradnjo obstoječega sistema za shranjevanje
podatkov (na primer ASE za SAN- FC kartice), ter 2 zaposlena kadra, ki imata certifikat za postavitev in vzdrževanje ponujenih
strežnikov ter sistema za shranjevanje podatkov. Poleg tega mora izkazati, da ima
vsaj en zaposlen kader s certifikatom MS za
SQL (Microsoft Certified Database Administrator on Microsoft SQL Server 2000). Vsi
certifikati ne smejo biti starejši od 3. let pred
datumom objave razpisa. Ponudnik mora
izkazati, da ima za točko 10. specifikacij
(PC računalniki) vsaj 2 zaposlena kadra s
certifikatom za ponujeno družino opreme
(certifikati se izkazujejo zgolj za osebne računalnike), če gre za prodajo opreme tuje
blagovne znamke, če ponudnik sam sestavlja opremo pa mora izkazati, da ima 2 zaposlena kadra s certifikatom za katerokoli
blagovno znamko (certifikati se izkazujejo
zgolj za osebne računalnike). Izkazati mora
certifikat za vsaj 1 zaposleni kader za področje tehnologije terminalskih odjemalcev
(Citrix). Vsi certifikati ne smejo biti starejši
od 3. let pred datumom objave razpisa.
– Certifikati in pogodbe o statusih ponudnika: za točko 1 tehnične specifikacije:
Ponudnik mora imeti veljavno pogodbo s
principalom blagovne znamke opreme, ki
jo ponuja (velja za strežnike) za podporo in
servis ponujene opreme. Za točko 5 tehnične specifikacije: ponudnik mora imeti veljavno pogodbo s principalom blagovne znamke
opreme, ki jo ponuja (velja za terminalsko
okolje Citrix) za podporo in servis ponujene
opreme- vsaj status Citrix Solution Advisor.
– Natančni opis in prospektni material
ponujenega blaga: ponujena oprema mora
biti skladna s tehničnimi zahtevami. Ponudnik mora za vsak kos opreme (posamezni
element npr. strežnik, RAM, DISK, ipd.) navesti kataloško številko proizvajalca (part
number). Odzivni čas v primeru okvare mora
biti 4 ure za kritično napako (napaka, ki povzroči nezmožnost delovanja več kot enega
uporabnika) in 24 ur za nekritično napako
(napaka, ki pomeni nezmožnost delovanja enega uporabnika ali motnjo delovanja
(ki ne predstavlja nezmožnosti dela) več
uporabnikov). Rok za odpravo kritične napake je en delovni dan (oz. zamenjava z
ekvivalentno nadomestno opremo). Rok za
odpravo nekritične napake je dva delovna
dneva, sicer mora ponudnik začasno zamenjati okvarjeno opremo z ekvivalentno
nadomestno opremo. V primeru začasne
zamenjave opreme mora biti napaka odpravljena v 30 dneh. Garancija mora biti v skladu z zahtevami v tehničnih specifikacijah
opreme, doba zagotavljanja rezervnih delov
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pa 5 let od datuma nabave. Kjer garancijski
rok ni posebej naveden se šteje, da je zahtevan dveletni garancijski rok. Šteje se, da je
ponudnik s podpisom izjave o sprejemanju
razpisnih pogojev ponudil navedene vzdrževalne roke in garancijsko dobo.
– Certifikati o ustreznosti ponujenega
blaga
Ad 8) Ponudnik mora predložiti certifikate
ustreznih družb, katerih blago ponuja v dobavi (npr. certifikati od HP-ja, IBM-a, ipd.).
Ker gre za nadgradnjo obstoječega SAN
sistema, mora biti ponudnik s strani proizvajalca, pooblaščen prodajalec in serviser
sistemov za shranjevanje podatkov.
Ad 9) Ponudnik mora predložiti fotokopijo certifikata: Microsoft Gold Certified
Partner, saj gre za instalacijo kompleksne
narave, pri kateri je potrebna umestitev
v obstoječ sistem naročnika, temelječ na
tehnologiji Microsoft (omenjeni certifikat
pa proizvajalec programske opreme izdaja le izvajalcem, ki dokazujejo znanje
implementacije proizvajalčevih rešitev na
podlagi njihovega znanja in referenčnih
postavitev).
Ad 10) Ponudnik mora predložiti fotokopijo certifikata: Premier CISCO Partner ali
višji status.
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: 08407-00019/2006
0500 RP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno po predhodni evidenčni
prijavi, brezplačno pridobiti na internetnem
naslovu http://www.maribor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006, do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
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: 28. 6. 2006
ob 12.30, na naslovu naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, soba št. 122.
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: Rasto Pušauer,
tel. 02/220-16-70, faks 02/220-13-33, e-pošta:
rasto.pusauer@maribor.si in Dejan Fajt, tel.
02/220-15-60, e-pošta: dejan.fajt@maribor.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-14703/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS
d.d., izpostava Ljubljana, vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 000255/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za zalivanje reg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DARS d.d., Avtocestna
baza Ljubljana, Grič 54, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.31.20-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 x stroj za rezkanje razpok v asfaltu,
– 1 x samohodni kotel z opremo,
– 1 x mobilni kompresor z generatorjem,
– 1 x lahko tovorno vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menično zavarovanje v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira nabavo iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno v roku 60 dni od prejema
računa v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
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: 000255/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 6. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski obliki je brezplačna.
Plačilo se nanaša na razpisno dokumenta-

cijo v pisni obliki. Ponudniki pošljejo pisne
zahtevo po razpisni dokumentaciji po faksu
01/300-98-78 ali po elektronski pošti na naslov: komerciala@dars.si. Ponudniki morajo
v svoji pisni zahtevi po posredovanju dokumentacije navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv, sedež oziroma
naslov, ime kontaktne osebe, telefonsko in
telefaks številko kontaktne osebe oziroma
elektronski naslov ter način dostave razpisne
dokumentacije (pisno po pošti ali v elektronski obliki. V primeru, da želi zainteresirani
ponudnik razpisno dokumentacijo po pošti,
mora predhodno vplačati 6.000 SIT na račun
DARS d.d. št. 06000-0112292446 pri Banki
Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za
posredovanje razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 13. uri, DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
DARS d.d.
Ob-14704/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Črnomelj, kontaktna oseba:
Tatjana Weiss, Kidričeva 18A, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/305-16-67, faks
07/305-10-92, elektronska pošta: tatjana.weiss@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenih izdelkov po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mesni izdelki.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: sveže sadje.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: ostala osnovna živila.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeni izdelki določeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2009.
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: določeni 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:
cena: 15.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01100-6030692860, sklic: 00 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 6. 2006
ob 12. uri, Srednja šola Črnomelj, Kidričeva
18a, 8340 Črnomelj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Srednja šola Črnomelj
Ob-14705/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Črnomelj, kontaktna oseba:
Tatjana Weiss, Kidričeva 18A, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/305-16-67, faks
07/305-10-92, elektronska pošta: tatjana.weiss@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
CNC stružnica z gnanimi orodji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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: 26. 6. 2006, cena:
15.000 SIT.

Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01100-6030692860, sklic: 00 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 12. uri, Srednja šola Črnomelj, Kidričeva
18a, 8340 Črnomelj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Srednja šola Črnomelj
Št. 430-265/2006-2
Ob-14847/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova ulica 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 53/2006-ODP za
nakup kuhinjskih strojev in opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je razdeljen v štiri
sklope, in sicer:
1. sklop: gostinski stroji in naprave,
2. sklop: parnokonvekcijska pečica,
3. sklop: hladilne in zamrzovalne naprave ter
4. sklop: univerzalni kuhinjski stroj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DDP centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.00.00.00-9.
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:
1. sklop: gostinski stroji in naprave – skupaj 29 kosov: kotlov pranih in plinskih, električnih in plinskih prekucnih ponev ter lupilcov krompirja,
2. sklop: parnokonvekcijska pečica –
skupaj 3 kosi parnokonvekcijskih pečic,
3. sklop: hladilne in zamrzovalne naprave – skupaj 64 kosov hladilnikov, hladilnih
omar in skrinj zamrzovalnih ter

Št.

55 / 26. 5. 2006 /

Stran

4035

4. sklop: univerzalni kuhinjski stroj – 1
kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec predvidoma najkasneje
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, v višini najmanj 0,5% od vrednosti
ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh
ponujenih sklopov), kot jamstvo, da bo, če
bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom
pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb,
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj
0,5% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z
veljavnostjo vsaj še 1 mesec čez trajanje
pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost
30,000.000 SIT brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo ponudba/cene za ponujeni sklop (pri
ponudbi na 1. in 3. sklop, obvezna ponudba
vseh artiklov) in
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
• fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
• fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
• fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006.
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
• originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
• originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt bančni račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
Ponudnik ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih
do vštevši dneva sestave obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazilapriloge: da ima priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima ponudba, po posameznem
sklopu, za vsak ponujeni artikel priloženo
natančno tehnično dokumentacijo, v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno,
da ponujeni artikel zadošča naročnikovim
tehničnim zahtevam,
– da ima glede na ponujeni sklop priloženo tudi izpolnjeno, žigosano in podpisano
prilogo »tehnične zahteve«.
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:
– vrednost ponudbe – najcenejša ponudba – maks. 90 točk;
– garancijski rok (število mesecev) – najdaljši ponujeni rok – maks. 10 točk.
Naročnik bo javno naročilo po posameznem sklopu oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišjo vsoto števila točk po obeh
merilih. V primeru, da bo več ponudnikov
prejelo enako, najvišjo vsoto števila točk, po
posameznem sklopu, se bo javno naročilo
oddalo ponudniku, ki bo ponudil najkrajši
dobavni rok, vendar predvidoma najkasneje
do 15. 10. 2006.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-265/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 53/2006-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
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ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14955/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Litija, kontaktna oseba: Roman Ciglar, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, Slovenija, tel.
890-00-10, faks 890-00-20, elektronska pošta: roman.ciglar@ksp-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonakladalec z dvigalom za prevoz
odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ponoviška cesta 15,
Litija.
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 za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih

ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 6. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TR: št.
02023-0020080754.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 10. uri, Ponoviška cesta 15, Litija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
KSP Litija
Ob-14959/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-53, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-02-53,
faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava avtomatiziranega aparata za
identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
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: ocenjena vrednost javnega naročila 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 5. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 14. 6. 2006.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 9. uri; Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba Marjana
Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/450-02-53, javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si, tel. 02/450-02-62.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Gradnje
Ob-14636/06
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Na javni razpis za izgradnjo kotlovnice
na plin za II. OŠ Rogaška Slatina, objavljen v Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10740/06, je prispelo 5 pravočasnih ponudb. Nepravočasnih ponudb ni bilo. Postopek odpiranja ponudb je bil izpeljan dne
10. 5. 2006, vsi ponudniki pa so prejeli Zapisnik o odpiranju ponudb za izgradnjo kotlovnice na plin za II. OŠ Rogaška Slatina.
Po pregledu prispelih ponudb je naročnik
ugotovil, da ponudbene cene vseh prispelih ponudb presegajo višino zagotovljenih
sredstev za predmetno javno naročilo in se
skladno s 4. členom Pravilnika o ugotovitvi,
kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimer-

Št.

no ali nesprejemljivo (Ur. l. RS, št. 33 z dne
6. 4. 2004), ki govori o nesprejemljivosti ponudbe, odločil za zavrnitev vseh ponudb, kot
to določa 77. člen Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 36/04-UPB-1).
Občina Rogaška Slatina
Št. 403-904/2006

Ob-14456/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem naročilu za pripravo projektne dokumentacije in gradnjo po odprtem
postopku za izvedbo gradbenih in obrtniških del na kulturnem spomeniku v lasti RS
– grad Negova (EŠD 484), naročnika Ministrstvo za kulturo (oznaka javnega naročila: JN-42/2006), objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-12049/06,
se besedilo spremeni v naslednjih točkah:
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 10. uri, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna
soba.
Ministrstvo za kulturo
Št. 144/06

Ob-14665/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu za rekonstrukcijo enote
vrtca Kekec, naročnika Vrtec Nova Gorica,
Kidričeva 43/c, 5000 Nova Gorica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4.
2006, Ob-11423/06, se spremenita nasled
nji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 5. 2006 do
13. ure.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 13.30; Vrtec Nova Gorica, Kidričeva
34/C, 5000 Nova Gorica, sejna soba.
Vrtec Nova Gorica
Št. 793/2006

Ob-14643/06

Popravek
V javnem razpisu »rekonstrukcija vaških
poti v vasi Dolnje Ležeče«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5.
2006, Ob-13666/06, se popravijo naslednje
točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 13.30 uri; Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, Divača.
Občina Divača
Št. 133/2006
Ob-14267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ig, kontaktna oseba: Franci Dovč,
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, Slovenija,
tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, elektronska pošta: obcina-ig@siol.net, internetni
naslov: www.obcina-ig.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-04/001/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja – rekonstrukcija občinskih cest
na območju Občine Ig za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Občine Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: posamezni cestni odseki v skupni dolžini 3,5 km.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba del v obdobju jul-avgustseptember 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti;
– izjava o izdaji bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– izjava o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvršenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok, način plačevanja je določen
v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 75%;
– rok izvedbe – 10%;
– garancija za izvedena dela – 10%;
– reference ponudnika – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-04/001/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 12.000 (10.000 + DDV) SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na Občini
Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, vsak delavnik
od 8. do 12. ure ali po pošti ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo v višini 12.000 SIT na račun številka: 01237-0100000320, sklic 00
713000-1213001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 12.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 13. uri; Občina Ig, Govekarjeva cesta
6, Ig.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Občina Ig
Ob-14401/06
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, 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.1.1) 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: 28-2006/JNG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija fasade na objektu Pošte Slovenije, d.o.o., PE Koper, Glagoljaška 8.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PE Koper, Glagoljaška
8, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, izbrani: bančna
garancija za dobro izvedbo posla (v višini
10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v
višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: je 60 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača
v roku 60 dni po opravljenem kvalitetnem
prevzemu in odpravi napak.
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:
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– 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 sume 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,
– ponudba mora biti veljavna do 10. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta
cije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– izjava ponudnika o organizacijski usposobljenosti s spiskom referenc,
– izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih pri prevzemu del v zahtevanem roku,
– izjava ponudnika, da so v ceni vključeni
vsi stroški za dokončanje razpisanih del,
– seznam podizvajalcev z navedbo del
ali izjavo, da del ne bo opravljal s podizvajalci,
– izjava, da bo ponudnik na zahtevo naročnika sklenil cesijske pogodbe s podizvajalci,
– izjava, da sprejema določila iz vzorca
pogodbe,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
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,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru ponudbene vrednosti nad 50,000.000
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 28/JNG-2006/G.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 26. 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 10. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 10. 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: 16. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 64-03/06-4
Ob-14410/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kot v točki I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v točki I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kot v točki
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: preureditev OŠ Bogojina
– 2. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev OŠ Bogojina – 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Bogojina.
II.1.8) Nomenklatura: 50.500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije/opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 24. 6. 2006 do 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo posla in garancijsko dobo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je za polovico vrednosti
investicije 60 dni, za drugo polovico januar
2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
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prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
– kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih),
– BON 1 in BON 2 ali izkaz banke ali
druge specializirane institucije, iz katerega
so razvidni podatki o finančnem stanju podjetja in morebitnem blokiranju računa (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem
računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazila: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega
naročila v zadnjih treh letih z zneski, datumi
in seznamom naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno; seznam ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma
izvajanje del po pogodbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe,
mali obseg del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64-09/06-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče proti plačilu 20.000
SIT do dneva za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 60 dni od zadnjega dneva za predajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 22. 6. 2006 ob 8.30; na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Občina Moravske Toplice
Št. 203/2006
Ob-14421/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za šport Ajdovščina, kontaktna oseba: Robert Krkoč, Cesta 5. maja 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-47-22,
faks 05/364-47-23, elektronska pošta: rkrkoc@msn.com, internetni naslov: www.zsajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 201/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba požarnih izhodov, zasilna razsvetljava, ogrevanje in prezračevanje v
ŠC Police.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: enako kot na naslovu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 38 dni od oddaje naročila, začetek 16. 5. 2006, konec 22. 6. 2006.
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: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeni v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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 201/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št. UJP
012013000000123.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: direktor oziroma pooblaščene osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10.15; Zavod za šport Ajdovščina, Cesta
5. maja 14, 5270 Ajdovščina.
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: informacije na
05/364-47-22 oziroma 051/414-565.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Zavod za šport Ajdovščina
Ob-14428/06
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. 02/616-53-24, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@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.1.1) 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: 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dozidava vrtca v Slivnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vrtec ob Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka, na Mariborski c. 13a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja pritličnega prizidka v velikosti 13,20 m x
12,10 m, v katerem bodo urejeni prostori za
predšolsko vzgojo 1. starostnega obdobja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 15. 11.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,300.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od uradnega prejema situacij do višine 90%
vrednosti, zadnjih 10% pogodbene vrednosti se izplača po izvršenih delih in prevzemu
objekta.
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
skupni izvedbi naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 80%,
– reference – 10%,
– usposobljenost strokovnega kadra
– 5%,
– oprema izvajalca – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun občine 01360-0100009425.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12.30; sejna soba Občine Hoče-Slivnica,
sejna soba Občine Hoče-Slivnica, Pohorska
c. 15, Hoče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hoče-Slivnica v času uradnih
ur, in sicer: v ponedeljek od 8. do 12. ure, v
sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
v petek od 8. do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-14481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktni osebi: Primož Posinek, 03/425-33-21
in Andrej Marinček, 03/425-33-20, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-60, elektronska pošta: Primoz.Posinek@EnergetikaCE.si, Andrej.Marincek@Energetika-CE.si,
internetni naslov: www.Energetika-CE.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek – poslovna sekretarka, Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Darja Marguč,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32.
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: E-JN-PLIN 02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja nizkotlačnega plinovoda Lopata – I.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
KS Ostrožno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja nizkotlačnega plinovoda v dolžini približno 1.900 metrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložitev nepreklicne
bančne garancije, plačljive na prvi poziv, v
višini 3,000.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 7.
2006. Kot zagotovilo za izpolnitev prevzetih
obveznosti in odpravo napak v garancijski
dobi, predložitev izjav banke, da bo ponudnik pridobil bančni garanciji v višinah, ki
ju bo naročnik zahteval in jih ob podpisu
pogodbe o izvedbi del predložil.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po izstavitvi in potrditvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu,
2. da ni v kazenskem postopku storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali, da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
3. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe,
4. da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima poravnane davke in prispevke
in poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države,
2. da je finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga za ustreznimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006, v delovnem času.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, javno podjetje,
d.o.o., št. 06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za izgradnjo nizkotlačnega plinovoda Lopata – I.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 12. ure
(ta rok in ura prispetja ponudbe na MO Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, je zahtevana tudi v primeru posredovanja
ponudbe priporočeno po pošti).
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. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki naročnika, predstavniki ponudnikov s
predloženim pisnim pooblastilom in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, Celje, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku.
2. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal
v obliki »Dopolnila k razpisni dokumentaciji«, ki jo bo poslal vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
3. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti.
4. Naročnik bo opredelil dodatne tehnične pogoje v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Št. 289/06
Ob-14565/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, Tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana/2. nadstropje, 1525 Ljubljana,
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Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor,
Tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija oddelka intenzivne terapije z
novim dvigalom na ortopediji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
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: adaptacija oddelka intenzivne terapije z novim
dvigalom na ortopediji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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 zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu z dne 24. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.

Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 10. uri, Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 252/2006
Ob-14598/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan
Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.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: 40307-0002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova LC 490081 Zabukovica–Podgozdnik – Matke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zabukovica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu v skupni vrednosti 76,800.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: leto 2006/2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 31. 10.
2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: sanacija po neurju v letu 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena 90 točk,
2. reference 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 6. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01390-0100004366, oznaka: za razpisno
dokumentacijo LC 490081.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 7. 9. 2006 in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje – predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 14. uri, Občina Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2006.
Občina Žalec
Ob-14599/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 221/06.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja osnovne šole in vrtca na Bizeljskem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bizeljsko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 50-501, 50-503,
50-504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja osnovne šole in vrtca na Bizeljskem
vključno z rušitvijo obstoječega objekta in zunanjo ureditvijo. Površina objekta:
ca. 2.400 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006, konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje bo potekalo v letih 2006, 2007 in 2008.
Natančnejši pogoji financiranja so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006, Ob-2615/06.
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: 1. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 12.30, sejna soba Občine Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Brežice
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Ob-14616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Preložnik Anton, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-06-26, faks 03/780-06-37, elektronska pošta: tone@vojnik.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: asfaltiranje cest v Občini Vojnik (KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS Frankolovo).
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje javnih poti po krajevnih skup
nostih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedb: Krajevne skupnosti (Vojnik,
Nova Cerkev, Frankolovo).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: asfalti 5+2cm na posameznih odsekih cest
(9000 m2, 1100 m1 asfaltne mulde).
Strojno asfaltiranje, strojna izdelava asfaltne mulde in priprava vozišča.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala v mesecu
juniju in juliju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006 in/ali konec
22. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pravna ali fizična oseba. Ostalo razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija za izvajanje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 do
11. ure; v tajništvu Občine Vojnik.
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: 14. 6. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Vojnik, Keršova 8.
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: 19. 5. 2006.
Občina Vojnik
Ob-14618/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bloke, kontaktna oseba: Jožica Anzeljc,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, Slovenija, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-840, elektronska pošta: obcina.bloke@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za izgradnjo komunalne
čistilne naprave Nova vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova vas.
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: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izkušnje na področju izgradnje komunalnih čistilnih naprav in kanalizacije izkazane z referenčnimi investicijskimi projekti v
zadnjih treh letih;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvajanje gradbenih del;
– da ima ustrezno kadrovsko zasedbo.
Naročnik bo priznal sposobnost predvidoma 4-8 kandidatom na podlagi stopnje
izpopolnjevanja pogojev za sposobnost. Pogoji za sposobnost so vezani na kadrovske,
ekonomsko – finančne in tehnične karakteristike kandidatov.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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 tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku 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 postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev glede zahtev v
tem odstavku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. da ima izkušnje na področju gradnje
čistilnih naprav in kanalizacije izkazane z
referenčnimi investicijskimi projekti v zadnjih
treh letih:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvajanje gradbenih del,
– da ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
10. da nudi 90-dnevni plačilni rok;
11. da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna;
12. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago na naslovu: Občina Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, za 10.000
SIT z vključenim DDV na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun št. 01350-0100002737.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: avgust 2006.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb so
lahko prisotne osebe, ki so pooblaščene
s strani ponudnika in na javnem odpiranju
predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Občine Bloke.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Bloke
Ob-14623/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Marjetica Tasič
Bukovec, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124, elektronska pošta: meta.bukovec@prevalje.si,
internetni naslov: www.prevalje.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: 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste Šentanelska
reka LC 350380.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentanelska reka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste Šentanelska reka LC
350380 v dolžini 1200 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila; začetek 15. 7. 2006, konec 15. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
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c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
e) da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom;
f) potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih ped objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
Opomba: ponudnik lahko pod točke: d, e
in f namesto dokazil poda ustrezno izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) bonitetna dokazila: za gospodarske
družbe – BON-1, BON-2;
b) za obrtnike napoved za odmero dohodnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti kot to določa razpisna
dokumentacija.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (80%),
2. reference (20%).
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 16. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Prevalje
01375-0100010242 s pripisom »Rekonstrukcija lokalne ceste Šentanelska reka«.
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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Prevalje, Trg
2a, Prevalje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Občina Prevalje
Ob-14649/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro,
kontaktna oseba: Tatjana Furlan, Cesta
v Gameljne 7, 1211 Ljubljana – Šmartno, Slovenija, tel. 01/511-06-18, faks
01/511-63-86, elektronska pošta: os-smartno.lj@guest.arnes.si, internetni naslov:
www2.arnes.si/~osljsmar1s/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: AZB 25/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
za izvedbo del odstranitve in zamenjave
azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šmartno
pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Šmartno.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
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. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje,
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. Obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
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10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (oziroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/2001, z dne 28. 2. 2001). Če ni
drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil,
ki odražajo aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in
o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo
aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 25/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 ob 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 9. uri; na sedežu naročnika.
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: 19. 5. 2006.
Osnovna šola
Šmartno pod Šmarno goro
Ob-14650/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Zalog, kontaktna oseba:
Srečko Burkelc, Cerutova ulica 7, 1129 Ljubljana – Zalog, Slovenija, tel. 01/547-32-30,
faks 01/547-32-42, elektronska pošta: osljzalog@guest.arnes.si, internetni naslov:
www2.arnes.si/~osljzalog1/.
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: AZB 24/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
za izvedbo del odstranitve in zamenjave
azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Zalog,
Cerutova ulica 7, 1129 Zalog.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
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. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
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z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje, v
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (oziroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/2001, z dne 28. 2. 2001). Če ni
drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil,
ki odražajo aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in
o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo
aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 24/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 9.30; na sedežu naročnika.
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: 19. 5. 2006.
Osnovna šola Zalog
Ob-14653/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Črnuče, kontaktna oseba: Miroslava Barkovič, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana
– Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-74-13, elektronska pošta: vrtec-crnuce@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.v-crnuce.lj.edus.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: AZB 45/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
za izvedbo del odstranitve in zamenjave
azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Črnuče, enota
Sonček, Kraljeva 10, Šentjakob.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
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 zah-
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tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje,
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (ozroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
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RS, št. 13/01). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/01). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 45/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 6. 2006
ob 12.30; na sedežu naročnika.
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: 19. 5. 2006.
Vrtec Črnuče
Ob-14655/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Galjevica, kontaktna oseba: Ana Mislej, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-47-00, elektronska pošta:
vrtec.galjevica@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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AZB 45/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
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za izvedbo del odstranitve in zamenjave
azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Galjevica, Galjevica
35, 1000 Ljubljana.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
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. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje,
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev

medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (oziroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/20). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/01). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 45/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 ob 12. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 12.30; na sedežu naročnika.
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: 19. 5. 2006.
Vrtec Galjevica
Ob-14656/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Mojca, kontaktna oseba: Jovi Vidmar, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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tel. 01/513-34-10, faks 01/513-34-20, elektronska pošta: vrtec.mojca@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.vrtec-mojca.comI.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: AZB 32/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
za izvedbo del odstranitve in zamenjave
azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Mojca, enota Muca,
Zoletova 6,1000 Ljubljana.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
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. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje,
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;

9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (oziroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o načinu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/20). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z Navodilom o seznamu organov tujih
držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13/01).
Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije
dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 32/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 ob 9. uri.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 9.30; na sedežu naročnika.
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: 19. 5. 2006.
Vrtec Mojca
Ob-14663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrova – Polhov Gradec, kontaktna oseba: Mojca Sečnik, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
01/36-01-800, faks 01/36-01-805, elektronska pošta: info@dobrova-polhovgradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev pokopališča Dvor s poslovilnim objektom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dvor pri Polhovem
Gradcu.
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. 12. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2,
Bančna garancija.
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:
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na transakcijski račun Občine Dobrova Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova, št.
01221-0100000813 s pripisom razpisna dokumentacija Dvor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 13. uri; Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Vladimirja Dolničarja 2, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Št. 138/2006
Ob-14669/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
SI-8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Roman Perčič, tel. +386/7/816-12-00, e-pošta: roman.percic@obcina-sevnica.si, faks
+386/7/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.obcinasevnica.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92.
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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odvodnja in čiščenje odpadnih voda
v povodju spodnje Save – Čistilna naprava
in kanalizacijski sistem Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ob
močje Občine Sevnica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica obsega izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izdelava Projekta za izvedbo,
4. izdelava Projekta izvedenih del,
5. izgradnja objektov in
6. poskusno obratovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Sevnica obsega projektiranje in izgradnjo
čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter
kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
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1. izdelava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izdelava Projekta za izvedbo,
4. izdelava Projekta izvedenih del,
5. izgradnja objektov in
6. poskusno obratovanje.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.793,585.694 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1.488 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1550 dni od podpisa pogodbe (rok za
dokončanje del – 730 dni, rok poskusnega
obratovanja – 365 dni, rok za reklamacijo
napak – 365 dni in dodatni rok 3 mesecev
– 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
tudi skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v katerem mora biti natančno opredeljena
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora opredeliti tudi nosilca posla,
ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla
sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila
in predloži ustrezna sredstva zavarovanja.
Ne glede na to pa vsi drugi so-ponudniki
odgovarjajo naročniki neomejeno solidarno.
V primeru predložitve skupne ponudbe mora
vsak posamezni so-ponudnik izpolnjevati
vse statusne pogoje, ekonomsko-finančne
in tehnično-kadrovske pogoje pa skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz
tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja

1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
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kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 2.600,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 450,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma izjava,
da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih
6 mesecih;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.9:
Pismo o nameri, izdano s strani poslovne
banke ali zavarovalne in/ali kreditne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) dve (2) čistilni napravi, od katerih je ena (1) čistilna
naprava za vsaj 10.000 PE in ena (1) čistilna
naprava za vsaj 6.000 PE;

– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj 4.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
(črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni
bazeni);
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
del (v skladu s 77. in 78. členom Zakona o
graditvi objektov) v zadnjih 5 letih izkušnje
pri izvedbi 2 objektov, po naravi in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom (t.j. izgradnja čistilne naprave za vsaj 5.000 PE ali
izgradnja kanalizacijskega sistema dolžine
vsaj 4.000 m, z objekti in določeno hidromehansko opremo (črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni bazeni);
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih projektiral 2 čistilni
napravi, od katerih je 1 čistilna naprava za
vsaj 10.000 PE in 1 čistilna naprava za vsaj
6.000 PE;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih projektiral 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj 4.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
(črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni
bazeni);
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.11: Referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidni iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise
ključnega osebja
– obrazec 5.14: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidni iz Poglavja 5
razpisne dokumentacije;
– v primeru, da je odgovorni vodja del
tujec, Potrdilo, da v domicilni državi ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo na
kazen zapora več kot treh mesecev ali da
mu v tej isti državi ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen
če je veljavnost tega ukrepa že potekla;
– obrazec 5.16: Referenčna potrdila
odgovornega projektanta, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidni iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.20: Seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2002/SI/16/P/PE/008/2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
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Predhodno
informativno
obvestilo: Ob-29412/05 z dne 28. 10. 2005;
2005/S211-207934 z dne 3. 11. 2005.
Druge prejšnje objave: Ob-10308/04,
Ob-10309/04
z
dne
23. 4.
2004;
2004/S80-068000 z dne 23. 4. 2004.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 11. 7. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 144.000
SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali 600,90 EUR, na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
KLHBSI22, s pripisom “Sevnica”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2006 ob 10. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI-8290 Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2002/SI/16/P/PE/008.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
13. 6. 2006 ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
SI-8290 Sevnica. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča
je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
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o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2006.
Občina Sevnica
Št. 105810/06
Ob-14674/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Mira Kokot, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/886-11-76, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: mira.kokot@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Nslov, 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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-04/06-V,K.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznavanje sposobnosti izvajalcem za
gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema za dobo treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje,
Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – gradnja vodovodnega sistema,
– sklop B – gradnja kanalizacijskega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost prijave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane in imajo vsa dovoljenja in pogoje
za dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– potrdilo, 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;
– potrdilo, da v zvezi s podkupovanjem
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
Obrazca BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi
(reference, seznam strokovnjakov, opreme,
potrdila).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 5.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na
št. 105-810/B.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do
9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: julij 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 10. uri, Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 430-310/2006-2
Ob-14676/06
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: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, 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: Boris Hren, Vojkova cesta št. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-02, 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 – 825/06- ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba vodovoda Štalcarji-Škrilj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Štalcarji, Škrilj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden in naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij/avgust 2006 in konec
21. 7. 2007.
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;
– 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;
– 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, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– podatke o finančnem stanju podjetja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve.
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,
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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 21. 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:
26. 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: 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: 27. 6. 2006
ob 14. 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: 22. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14683/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: mag. Zinka Berk, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-16-00, faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.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: 371-0021/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških del ter zunanja ureditev novogradnje večstanovanjskega bloka v Šmarju pri Jelšah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
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: izgradnja
enega stanovanjskega bloka v obsegu 18 stanovanj za investitorja Občino Šmarje pri Jelšah ter izgradnja zrcalnega bloka za trg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnih situacij.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0021/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
podračun št. 01324-0100003720, »za razpisno-blok«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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. 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: 26. 6. 2006
ob 11. uri, Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 311/06
Ob-14685/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana
– komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava bolniškega dvigala na Polikliniki.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
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: zamenjava bolniškega dvigala na Polikliniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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 zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 10. uri; v komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-14686/06
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., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 211,
kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-04, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
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: PI 19-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– izvedba toplotnih postaj in priključnih
vročevodov za objekte na območju Kosez
– Ulica bratov Učakar 120-122, 124-126,
128-130 (Niz I),
– izvedba hidravličnega ureguliranja za
Ulico bratov Učakar 128-130,
– izvedba toplotnih postaj in priključnih
vročevodov za objekte na območju Kosez
– Ulica bratov Učakar 72-74, 76-78, 80-82,
84-86 (Niz F).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in montaža 7 toplotnih postaj priključne
moči ca. 350 kW in priključnih vročevodov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006, rok za zaključek: 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
3,000.000 SIT, bianco menica s pripadajočo menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 1,000.000 SIT kot
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od datuma evidentiranega prejema situacije
v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti neporavnanih
obveznosti v zadnjih 6 mesecih,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovanje odgovornosti,
– zaposleni, zahtevana strokovna izobrazba,
– reference,
– terminski plan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 19-06.
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: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi Ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-19-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 19. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 310/06
Ob-14687/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava bolniškega dvigala v »stari
porodnišnici«.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
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: zamenjava bolniškega dvigala v »stari porodnišnici«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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 zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne spo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 12. uri; v komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-14690/06
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., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.

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: PI 19-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 120-122,
124-126, 128-130 (Niz I),
– izvedba hidravličnega ureguliranja
za Ulico bratov Učakar 128-130,
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 72-74, 76-78,
80-82, 84-86 (Niz F).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.00.00–9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in montaža 7 toplotnih postaj priključne
moči ca. 350 kW in priključnih vročevodov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006; rok za zaključek: 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
3,000.000 SIT, bianco menica s pripadajočo menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 1,000.000 SIT kot
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od datuma evidentiranega prejema situacije
v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti neporavnanih
obveznosti v zadnjih 6 mesecih,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovanje odgovornosti,
– zaposleni, zahtevana strokovna izobrazba,
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– reference,
– terminski plan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 19-06.
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: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-19-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 19. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-14691/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogaška Slatina, kontaktna
oseba: Aleš Otorepec, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-17-00, faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kotlovnice na plin za II. OŠ Rogaška Slatina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: II. osnovna šola, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška
Slatina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev ogrevanja z izgradnjo lastne kotlovnice
na plin za II. OŠ in telovadnico.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 7. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb,
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
predložil ob primopredaji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni 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: predložitev pravnega akta, 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:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0019/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-14699/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/545-91-00, faks 02/545-91-01, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje javnih poti v Prosečki vasi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prosečka vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: V
skladu s razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s razpisno dokumentacijo.
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 skladu z zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34406-13/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 6. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija ceste Prosečka vas.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 12. uri, Občina Puconci, Puconci 80 –
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: 19. 5. 2006.
Občina Puconci
Ob-14701/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, kontaktna oseba: Drago Butina, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-73-00, faks 01/234-73-45, elektronska pošta: dom.tabor@siol.net, internetni
naslov: www.doc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Julija Karlovšek, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Julija Karlovšek, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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: 4300-1/2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža oken ter rolet.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28.12.20.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: PVC
okna, PVC balkonska vrata, PVC vhodna
vrata, ALU predokenske rolete, demontaža
oken in vrat, montaža oken in vrat, popravilo finalnih podov po montaži, zidarsko in
slikopleskarsko popravilo špalet po montaži
oken in vrat, finalno čiščenje prostorov. Količine so navedene v razpisni dokumentaciji.
Izvedba gradnje na ključ.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni od roka za oddajo
ponudbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z
veljavnostjo 70 dni po podpisu pogodbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,
v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 2 leti od končane izvedbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
dneva uradnega prejema računa (po podpisu prevzemnega zapisnika).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti za leto 2005 realizacijo vsaj v višini 3kratne ponudbene
vrednosti;
5. ponudnik je v preteklih 5 letih (2001–
2005) izvedel obrtniška dela na vsaj 5 objektih, vrednost posameznik vsaj 50 mio SIT
brez DDV;
6. ponudnik ponudi kvaliteto oken in rolet
skladno s specifikacijam;
7. ponudnik razpolaga z zadostnim kadrovskim kapacitetam, da kvalitetno in v
predvidenem roku izvede predmet javnega
naročila.
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;
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 4: Izkaz poslovnega izida
za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: razvidno iz obrazca A-4 Prijava (tabela reference), ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno
predložiti.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: razvidno iz obrazca A-10, ki ga na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik to potrdi s podpisom ponudbe.
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: 4300-1/2006-1.
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 http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila), ali na pisni zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije se naslovi na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana.
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: 60 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, Praetor d.o.o., Trg OF 13a, Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 00701-3/2006
Ob-14775/06
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev pločnika za pešce v Slovenski
Bistrici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0276 R2-430 Sl.
Bistrica–Ložnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 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)
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znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– 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 26. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 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: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14776/06
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 mostu čez Javorski potok v Črni na cesti R2-425/1265.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1265 cesta R2-425
Poljana–Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.19-9.
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: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma

storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– 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 dogovor-
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jene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 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 67,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14777/06
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:
izdelava zapornega sloja na regionalni
cesti R1-202, odsek 0233, Rateče–Podkoren km 1+260.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0233 cesta R1-202
Rateče–Podkoren.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 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);
– 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-

Št.

55 / 26. 5. 2006 /

Stran

4057

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 26. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 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 63,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14778/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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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:
preplastitev ceste R1-211/0212 Medno–
Medvode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0212 cesta R1-211
Jeprca–Lj. (Šentvid).
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);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 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 70,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14779/06
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:
preplastitev Sp. Jezersko–Preddvor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1106 cesta R1-210
Sp. Jezersko–Preddvor.
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:
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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);
– 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 27. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 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 50,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14780/06
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
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ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R1-211/0212 Jeprca–
Šentvid.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0212 cesta R1-211
Jeprca–Lj. (Šentvid).
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);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
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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 27. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 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.
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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 62,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14781/06
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 R1-225/1084 Stahovica–Črnivec od km 3,920 do km 4,260.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0212 cesta R1-211
Jeprca–Lj. (Šentvid).
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. 7. 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 pri-

silne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način 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 27. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 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 96,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14782/06
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 plazov in obnova vozišča
R3-683/1169 Pilštajn–Golobinjek v km
1,685.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1169 cesta R3-683
Piljštajn–Golobinjek.
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;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
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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 28. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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
170,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14783/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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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:
modernizacija ceste Vel. Reka–Vel. Preska, R3-665/1191.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1191 cesta R3-665
Vel. Reka–Radeče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju,
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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 83,100.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14784/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste Srebrniče–Brod (Topliška
cesta), R2-419/1203.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1203 cesta R2-419
Soteska–Novo mesto.
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 9. 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.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika

v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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
176,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14785/06
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
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ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela I. etape R3-647/1368 Mlačevo–Rašica, km 12,035 do km 12,228.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1368 cesta R3-647
Mlačevo–Rašica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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
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blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 6. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 95,100.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-14786/06
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 obvoznico G2-103 Solkan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1010 cesta G2-103
Solkan–Nova Gorica (Rožna dolina).
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);
– 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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 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
1.100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., kontaktna oseba: Eva Jaki,
ing. gr., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-10-422, faks 02/22-10-427,
elektronska pošta: Eva.jaki@jp-gsz-mb.si,
internetni naslov: www.jp-gsz-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) 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: 411-02 053484/2006-EJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik bo v naslednjih treh letih gradil komunalno infrastrukturo in opremljal
stavbna zemljišča za gradnjo na različnih
lokacijah v Mariboru. Opremljanje zemljišč
za gradnjo v skladu z Zakonom o urejanju
prostora obsega gradnjo cest, kanalizacije, vodovodnega omrežja in energetskega
omrežja ter po potrebi tudi druge opreme.
Naročnik bo zato ponudnikom, ki bodo podali prijave in izpolnili zahtevane pogoje priznal status kandidata za obdobje treh let.
Ko bo imel naročnik pripravljene projekte za
posamezne vrste komunalne opreme ali za
posamezne lokacije, bo pisno pozval kandidate k predložitvi konkretnih ponudb.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem izvedbi javnega naročila iz katere
je razvidno, kdo je podpisnik pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakon dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/3).
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež; (potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma predvidenega za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah, mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
3. da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
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4. da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal s podizvajalci;
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Uredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01) ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev
in kooperantov. Mnenje pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše od 15 dni od dneva
predvidenega za oddajo ponudbe;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila že izvajal gradnje komunalne infrastrukture, ki obsega najmanj gradnjo
cest, gradnjo kanalizacije in vodovodnega
omrežja v skupnem znesku najmanj 100
mio SIT;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
2. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme.
3. da ponudnik preloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
Dokazilo: kopija zavarovalne police ali
pogodbe.
4. da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci;
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. da ima odgovorni vodja del najmanj
petletne izkušnje z vodenjem del;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
odgovornega vodje del.
6. da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO;
Dokazilo: kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik.
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 7.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 411-02
053484/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
04515-0000651184, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: Eva Jaki, ing.
gr., 02/220-15-33.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-14788/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Miro
Frlič, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/23-73-139, faks 04/23-73-107, elektronska pošta: Mirko.frlic@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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351101-0384/2005-46/08.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja poslovilnega objekta na pokopališču v Bitnjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornje Bitnje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.1 Splošna gradbena dela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj do 8. 8. 2006 (vzorec 1).
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s
trajanjem garancije 60 dni od poteka roka za
dokončanje del in jo bo predložil najkasneje
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe (vzorec 2).
3. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1. Obvezni
depoziti in jamstva, mora ponudnik predložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 sli 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 ponudbe).
4. Kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05).
5. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini ponudnikove
vrednosti tega javnega naročila, v preteklih
6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca 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).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj eno referenco za visoke gradnje in vsaj eno referenco za nizke gradnje v zadnjih 5 letih v
enaki ali višji vrednosti, s potrdilom o dobro
opravljenem delu z vrednostmi in datumom
izvedbe.
9. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za nedoločen
čas zaposlenih ljudi – dokazilo izpolnjena
tabela, priložiti pogodbo o stalni zaposlitvi
odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati
zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05); ponudnik
mora biti lastnik vsaj enega kamiona, enega
bagra ali rovokopača, enega vibracijskega
valjarja in enega pisarniško-skladiščnega
kontejnerja – dokazilo izpolnjena tabela.
10. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
11. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
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.

Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46080006, pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za gradnjo
poslovilnega objekta na pokopališču v Bitnjah.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Mestna občina Kranj
Ob-14813/06
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:
modernizacija ceste RT-924/3559 Podlom–Kranjski Rak–Podvolovjek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3559 cesta RT 924
Podlom–Kr. Rak–Podvolovjek.
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: začetek in/ali konec 15. 11.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih
tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah
za javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi
specifikacijami za javne ceste; Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do

naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju,
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 od odposlanja obvestila 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: 28. 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
390,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/06
Ob-14826/06
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.,
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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: 2006/000240.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba javne razsvetljave razcepa Malence.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba javne razsvetljave razcepa Malence, na odseku vzhodne
ljubljanske obvoznice, HC A1, št. odseka
0119.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.93-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante spre-jemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba javne razsvetljave razcepa Malence na
odseku vzhodne ljubljanske obvoznice, HC
A1, št. odseka 0119.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek 75 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 11,000.000 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
istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (izvedba javne razsvetljave), v zadnjih
petih letih,
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– 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: 2006/000240.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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: 28. 06. 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: 28. 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: 19. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-14827/06
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 dobi-ti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobi-ti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kova 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: 2006/000252.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja PHO Kozarje V.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izgradnja PHO Kozarje V obsega izgradnjo naslednjih odsekov
PH ograj:
– PHO K-a, dolžine 467 m in višine 3 m,
– PHO K-b, dolžine 63 m in višine
2,50 m.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja PHO Kozarje V obsega izgradnjo naslednjih odsekov PH ograj:
– PHO K-a, dolžine 467 m in višine 3 m,
– PHO K-b, dolžine 63 m in višine
2,50 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 65 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 4,700.000 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
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: 2006/000252.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: 20.000 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 16.667 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. 06. 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 vel-javnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-14828/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.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-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2005/00466.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja kabin za cestninjenje na cestninskih postajah na AC v Republiki Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.8.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in vgradnja kabin za cestninjenje na cestninskih postajah na AC v Republiki Sloveniji.
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 2,817.000 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: naročilo
se v celoti financira iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki
je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– 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
dobav in vgradenj kabin z delovnim mestom
v zadnjih petih 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: 2005/00466.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 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: 29. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št.110-1/06
Ob-14829/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Infra
d.o.o. Sevnica, kontaktna oseba: Miran Marussig, univ. dipl. inž. grad., Trg svobode 9,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 01/30-68-255,
faks 01/30-68-163.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Marussig,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-255, faks
01/30-68-163.
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: BŠM36.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za izvedbi brvi čez reko
Savo povezava naselij Breg in Šmarčna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradbena dela za izvedbi
brvi čez reko Savo povezava naselij Breg
in Šmarčna.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.14-4.
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 za izvedbi brvi čez reko Savo
povezava naselij Breg in Šmarčna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 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 3,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev,
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne
ceste,
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
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– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika.
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: BŠM36.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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: 29. 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: 29. 6. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
v 3. 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: 19. 5. 2006.
Infra d.o.o. Sevnica

Storitve
Ob-14795/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila – storitve: dnevni odvoz, pranje
in dobava opranega perila, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12762/06, se v točki II.3) datum 31. 8.
2008, popravi na 31. 8. 2007.
CUDV Draga

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
železniške infrastrukture« se popravi tako,
da se pravilno glasi:
1. V točki III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– alineja (IV) se izbriše;
– alineja (V) se spremeni v alinejo (IV).
2. Točka III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila
a) Tehnični pogoji – reference ponud
nika:
Reference se lahko izkažejo tudi kot izdelani projekti in recenzije v obdobju zadnjih
petih let. Ponudnik mora izkazati eno referenco oziroma izdelani projekt in recenzijo,
in sicer iz naslednjih tematskih področij:
3. gradbene konstrukcije spodnjega in
zgornjega ustroja JŽI,
4. drugi gradbeni načrti in elaborati,
5. električne instalacije in električna
oprema.
Za ostala tematska področja ponudniku
ni potrebno posebej izkazati reference.
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:
– 1 strokovnjak za revidiranje arhitekture,
– 1 strokovnjak za revidiranje krajinske
arhitekture,
– 1 strokovnjak za revidiranje gradbenih
načrtov in elaboratov,
– 1 strokovnjak za revidiranje gradbenih
konstrukcij spodnjega in zgornjega ustroja
JŽI,
– 1 strokovnjak za revidiranje električnih
instalacij in električne opreme,
– 1 strokovnjak za revidiranje strojnih instalacij in strojne opreme,
– 1 strokovnjak za revidiranje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav
JŽI.
Z enim strokovnjakom, ki mu to dopušča
zakonodaja se lahko pokrije več tematskih
področij.
Dokazila:
– dokazilo o diplomiranju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno revidiranje pri pristojni
poklicni zbornici,
– dokazilo o vpisu v imenik odgovornih
revidentov pri pristojni poklicni zbornici,
– 1 strokovnjak za recenzijo tehnološkega načrta opravljanja prometa v času izvajanja del na JŽI.
Zahteva se en strokovnjak s tematskega področja: tehnološki načrt opravljanja
prometa v času izvajanja del na JŽI, ki bo
opravljal recenzijo, kateri ne potrebuje strokovnega izpita iz odgovornega revidiranja
pri pristojni poklicni zbornici.
Strokovnjak za recenzijo tehnološkega
načrta opravljanja prometa v času izvajanja
del na JŽI mora imeti najmanj V. stopnjo
ustrezne strokovne izobrazbe (gradbene ali
prometne smeri).
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Ob-14796/06

Ob-14830/06

Popravek
V javnem razpisu (Ur. l RS, št. 48-49, z
dne 12. 5. 2006; Ob-13167/06) za oddajo
javnega naročila po omejenem postopku za
storitev za »Priznanje sposobnosti za revizijo projektne dokumentacije investicij javne

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma
odstranjevanje ostalih odpadkov, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34, z

Št. 4305-26/2006/07208

dne 31. 3. 2006, pod številko Ob-8636/06,
se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije.
Pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006,
ob 14. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-14831/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma
odstranjevanje ločeno zbranih frakcij odpadkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 33-34 z dne 31. 3. 2006, pod številko Ob-8635/06, se spremenijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije.
Pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006,
ob 14. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-14832/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: prevzem, obdelava in distribucija oziroma odstranjevanje kosovnih odpadkov, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34, z
dne 31. 3. 2006, Ob-8509/06, se spremenijo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006,
ob 14. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-14833/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma
odstranjevanje ločeno zbranih frakcij odpadkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 33-34, z dne 31. 3. 2006, Ob-8510/06, se
spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006,
ob 14. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-14964/06
Popravek
V javnem razpisu, Ob-14005/06, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
19. 5. 2006 (naziv: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovni šoli heroja Jane-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za Hribarja Stari trg pri Ložu ter v posebno
šolo Postojna v šolskem letu 2006/2007,
z možnostjo podaljšanja za šolsko leto
2007/2008) se popravijo naslednje točke:
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: cene
šolskih prevozov so v celotnem šolskem letu
2006/2007 fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost, kolikor se pogodba podaljša
še za šolsko leto 2007/2008 se cene določijo z aneksom k osnovni pogodbi.
Naročnik bo opravljene storitve plačeval
mesečno glede na izstavljene račune.
Rok plačila: 30 dni od dneva prejema računa, skladno z veljavno zakonodajo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno na sedežu naročnika po
predhodnem plačilu dokumentacije na račun
naročnika, št. 01265-0100002634 s pripisom:
javni razpis – izvajanje šolskih prevozov.
Občina Loška dolina
Št. 2006/066
Ob-14168/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vodice, kontaktna oseba: Lili Djerkovič,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, Slovenija, tel.
01/83-32-610, faks 01/83-32-630, elektronska pošta: druzbene@vodice.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 prevoz.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz šolskih otrok v Občini Vodice v
šolskih letih 2006/2007 do 2009/2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Vodice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dnevni
prevoz otrok k pouku v Osnovno šolo Vodice
in v podružnici Utik ter Skaručna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 46 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2006, konec 25. 7. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo in pooblastilom za vnovčenje garancije za resnost
ponudbe;
– bianco menica za kakovostno izvajanje
prevozov oziroma za dobro izvedbo vseh
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za izvršeno storite plačilo v roku 30 dni po prejetju
računa (mesečno).
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.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za opravljanje
dejavnosti razpisnih del.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P;
– BON-2;
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o razpoložljivih zmogljivostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa.
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:
– cena;
– reference ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-01/06-005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT in
se nakaže na transakcijski račun naročnika št.: 01338-0100000609, sklic:
00-714199-091106, z obveznim pripisom
»razpisna dokumentacija – Prevoz šolskih otrok v Občini Vodice v šolskih letih
2006/2007–2009/2010«. Pri dvigu razpisne
dokumentacije mora prevzemnik razpisne
dokumentacije z ustreznim potrdilom izkazati, da je plačal znesek za razpisno dokumentacijo. Naročnik je davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 12. ure
(ne glede na vrsto prinosa).
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
Komisija:
– predsednik: Brane Podboršek, univ.
dipl. econ;
– član: Miran Sirc, univ. dipl. org.;
– članica: Lili Djerkovič, prof. soc. in
zgod.;
– zapisnikar.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 14. uri; Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 1. 7. 2006.
Vprašanja se posreduje pisno po faksu
01/833-26-30, pod šifro »Javni razpis – Prevoz šolskih otrok v Občini Vodice v šolskih
letih 2006/2007–2009/2010«. Odgovore na
vprašanja bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Občina Vodice
Ob-14376/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODPUT-12/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev zagotovitve plačevanja
upravnih taks, drugih stroškov upravnih
ter sorodnih postopkov, glob in prekrškov z uporabo sodobnih plačilnih sredstev (uporaba kreditnih in plačilnih kartic, spletno plačevanje).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.00.00.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: plačevanje z uporabo kartic Mastercard in Maestro (BA ali Activa)
1) Kratek opis: plačevanje z uporabo
kartic Mastercard in Maestro (BA ali Activa). Ponudnik mora v tem sklopu ponuditi
plačevanje preko POS-terminalov in preko
prenosnih POS-terminalov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.00.00.00-0.
3) Količina ali obseg: predvideno število POS-terminalov: 915; predvideno število
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prenosnih POS-terminalov: 30. Predmetno
plačevanje bo potekalo pri 158 organih.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da
iz kateregakoli razloga iz ZJN-1 ne bo izbral najugodnejšega ponudnika za sklop 1,
predmetnega javnega naročila ne bo oddal
niti za sklop 2, ne glede na to, ali bodo za ta
sklop izpolnjeni vsi pogoji (sklop 2 je tehnično vezan na sklop 1). Sklop 3 bo naročnik
oddal neodvisno od ostalih dveh sklopov.
Sklop št. 2
Naslov: plačevanje z uporabo plačilnih in
kreditnih kartic, razen kartic iz sklopa 1
1) Kratek opis: plačevanje z uporabo
plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic iz
sklopa 1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.00.00.00-0.
3) Količina ali obseg: predvideno plačevanje na 915 POS-terminalih 30 prenosnih
POS-terminalih. Predmetno plačevanje bo
potekalo pri 158 organih.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da
iz kateregakoli razloga iz ZJN-1 ne bo izbral najugodnejšega ponudnika za sklop 1,
predmetnega javnega naročila ne bo oddal
niti za sklop 2, ne glede na to, ali bodo za ta
sklop izpolnjeni vsi pogoji (sklop 2 je tehnično vezan na sklop 1). Sklop 3 bo naročnik
oddal neodvisno od ostalih dveh sklopov.
Sklop št. 3
Naslov: spletno plačevanje z uporabo
plačilnih in kreditnih kartic
1) Kratek opis: spletno plačevanje z uporabo plačilnih in kreditnih kartic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.00.00.00-0.
3) Količina ali obseg: predmetno plačevanje bo potekalo pri 158 organih.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 30,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, če vrednost ponudbe presega 20,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno 31. 7. 2006; izbrani ponudnik v 10 dneh
od sklenitve pogodbe tudi: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če bi pogodbena vrednost presegla
20,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila je
30. dan po prejemu pravilno izstavljenega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zahteval, da bo izbrani ponudnik moral predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem bodo natančno opredeljene naloge
in 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organ; dokazilo: Izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika (za pravne osebe (gospodarske družbe)) ali potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS (za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik));
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno; dokazilo: Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence
(ponudnik, ki ni banka) ali Veljavno odločbo
Banke Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03, 42/04; ZBan),
o izdaji dovoljenja za opravljanje storitve
izdajanja in upravljanja drugih plačilnih instrumentov iz devete točke prvega odstavka
istega člena ZBan (ponudnik, ki je banka);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) in pisna izjava, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;
5. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike
Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (ponudnik, ki ima sedež v
Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki ga izda
carinski organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, da je ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v pristojnosti carinskega
organa (ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji) ali potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in

druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (ponudnik, ki nima sedeža
v Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki ga izda
davčni organ, da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi Republike Slovenije (ponudnik, ki
nima sedeža v Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik
poravnal obvezne dajatve, ki so v pristojnosti carinskega organa, (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji);
6. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje
s ponudnikom; dokazilo: izjava ponudnika,
da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 rokom za predložitev
ponudbe (ponudnik, ki ni banka) in letni računovodski izkazi (bilanca uspeha, bilanca
stanja, obvezne priloge k bilancam), letno
poročilo družbe overjeno z žigom AJPES,
na dan 31. 12. 2004 in verodostojne listine
izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če obstajajo ali bonitetno poročilo po zadnjih revidiranih podatkih,
izdano s strani Banke Slovenije (ponudnik,
ki je banka) in bilanca stanja za leto 2004
(ponudnik, ki je banka) in izkaz uspeha za
leto 2004 (ponudnik, ki je banka).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. za ponujene plačilne in kreditne kratice ima ponudnik najmanj 10.000 imetnikov
na območju Republike Slovenije, dokazilo:
izjava ponudnika, da imajo vse plačilne in
kreditne kartice, ki jih ponuja najmanj 10.000
imetnikov na območju Republike Slovenije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Sklop 1
1. ponujena provizija za kartico Mastercard,
2. ponujena provizija za kartice (_____
maestro),
3. dokazljiv tržni delež za kartico Mastercard glede na ostale kartice,
4. dokazljiv tržni delež za kartice (_____
maestro), glede na ostale kartice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ugodnejša bo ponudba, ki bo dosegla
nižji M, ki se izračuna po formuli iz razpisne
dokumentacije.
V primeru, da bosta dva ponudnika dosegla enak najnižji M, bo izbran ponudnik,
ki bo ponudil nižjo povprečno provizijo za
spletno plačevanje.
Sklop 2
1. višina provizije za posamezno ponujeno kartico.
Ugodnejša bo ponudba, ki bo dosegla
nižji M, ki se izračuna po formuli iz razpisne
dokumentacije.
V primeru, da bosta dva ponudnika dosegla enak najnižji M, bo izbran ponudnik,
ki ima za posamezno kartico večje število
komitentov.
Sklop 3
1. višina provizije za posamezno ponujeno kartico.
Ugodnejša bo ponudba, ki bo dosegla
nižji M, ki se izračuna po formuli iz razpisne
dokumentacije.
V primeru, da bosta dva ponudnika dosegla enak najnižji M, bo izbran ponudnik,
ki ima za posamezno kartico večje število
komitentov.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20. 6. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.

VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14377/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODPK.IT-2/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor ponudnika za sukcesivno dobavo
kompletov uporabniške zaščite (komplet
uporabniške zaščite sestavlja: pametna
kartica, pripadajoča programska oprema,
čitalec pametnih kartic ter uporabniška
licenca).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.25.20.00-2.
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: predvidoma 2000 kompletov uporabniške za
ščite.
Ocenjena vrednost brez DDV: 30,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, če vrednost ponudbe presega 20,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno
31. 8. 2006; izbrani ponudnik v 10 dneh od
sklenitve pogodbe tudi: bančno garancijo za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila je
30. dan po prejemu pravilno izstavljenega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo lahko
zahteval, da bo izbrani ponudnik moral predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem bodo natančno opredeljene naloge
in 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; dokazilo: izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence o registraciji
ponudnika (za pravne osebe (gospodarske
družbe)) ali potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa (za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik)),
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno; dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
dokazila: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) in pisna izjava, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika,
5. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini; dokazila: potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki ga izda carinski organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
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pristojnosti carinskega organa in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji), potrdilo, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki
ga izda davčni organ, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije
(ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) in potrdilo, ki ga izda carinski organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji),
6. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati (v primeru, da je ponudnik
uvrščen na seznam, se bo ta pogoj štel kot
izpolnjen če bo Komisija za preprečevanje
korupcije naročniku po predložitvi ponudb
dovolila, da lahko sodeluje s ponudnikom);
dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS 20/2006; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 rokom za predložitev
ponudbe;
2. ponudnikovi celotni prihodki v letu
2005 so nad 60,000.000 SIT; dokazilo: letni računovodski izkazi (bilanca uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k bilancam),
letno poročilo družbe overjeno z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2005 in verodostojne
listine izkazanih zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev, če obstajajo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti za vsako ponujeno tehnologijo sklenjeno pogodbo s proizvajalcem ali principalom opreme, s katero
zagotavlja naročniku, da ima podporo za
prodajo ponujene tehnologije in podporo za
servis ponujene tehnologije; dokazilo: veljavna kopija pogodbe oziroma strani pogodbe, iz katerih je razvidno: predmet pogodbe,
na katero tehnologijo se nanaša pogodba,
kdo sta pogodbena partnerja, proizvajalčeva
ali principalova podpora za prodajo ponujene tehnologije, proizvajalčeva ali principalova podpora za servis ponujene tehnologije,
začetek in konec veljavnosti pogodbe, podpis pogodbe,
2. ponudnik mora imeti najmanj dva
redno zaposlena delavca z najmanj VI.
stopnjo izobrazbe ter najmanj dva redno
zaposlena delavca z najmanj V. stopnjo
izobrazbe; dokazilo: spričevalo oziroma diploma ali vpis v delovni knjižici redno zaposlenega delavca.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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: 22. 6. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 6.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb:
Rok za vložitev pritožbe (zahtevka za
revizijo) na kršitve, ki so ponudnikom znane
ali bi mu morale biti znane pred rokom za
predložitev ponudbe, je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe (zahtevek za revizijo)
po prejemu odločitve o oddaji naročila, je 10
dni po prejemu te odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 133
Ob-14380/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontaktna oseba: Bernarda Marot, Park mladih 3, 2000

Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32, faks
02/331-30-48, elektronska pošta: zivilskasola.mb@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: čiščenje prostorov: kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje šolskih prostorov v izmeri
6000 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Živilska šola Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje šolskih prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in konec 31. 7.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1
milijon SIT (4172,926 €).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
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 dejavnosti pri pristojnem
organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. ekonomsko-finančna sposobnost;
5. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, pisna izjava ponudnika – izjava pod prisego.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 obrazec ali
potrdilo banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam primerljivih storitev
v zadnjih treh letih s potrdili naročnikov o
kvalitetnem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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1. ceno – do 70 točk,
2. kakovost – do 30 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (41,73 €), vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030702366.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 1. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 13. uri; v prostorih Živilske šole Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila: 29. 6.
2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Živilska šola Maribor
Ob-14382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Srečka Kosovela, kontaktna oseba: Zmagoslav Barič, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana,
Slovenija, tel. +386/5/73-11-880, faks
+386/5/73-11-890, elektronska pošta: os.sksezana@guest.arnes.si, internetni naslov:
http://ossk.sezana.net/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot I.1; kontaktna oseba: Dalibor Čotar.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot I.1; kontaktna oseba:
Meri Kobal.
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 17.
I.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OSSK-1/2006-KUH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in dostava prehrane za potrebe
Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Srečka
Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210
Sežana, Slovenija in podružnična šola Lokev, Lokev 123, 6219 Lokev.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 55.32.20.00-3, dodatni predmeti:
55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.33.00.00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 64220.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: dnevno število obrokov na podlagi stanja v šol.
l. 2005/2006: 580 malic za učence in za
zaposlene, 340 kosil za učence, 15 kosil
za zaposlene, 110 popoldanskih malic za
učence.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
2006 oziroma do izbora izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo prehrano obračunaval mesečno, in sicer
do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Prehrano bo naročnik plačeval izvajalcu šoli s
30. dnevnim plačilnim rokom. Izvajalec bo
za uporabo prostorov v objektu šole plačeval naročniku mesečno najemnino. Znesek
najemnine se kompenzira z neamortizirano
vrednostjo opreme, ki jo izvajalec prevzame
od sedanjega izvajalca.
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 dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42. 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi partnerji in/ali podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen ter izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,
– bilanca uspeha za leta 2003, 2004 in
2005 ali BON 1 za ista leta, BON 2 ali BON
3 ali druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvalifikacij in izkušenj vodstvenega, strokovnega in tehničnega osebja, ki bo vključeno v izvedbo javnega naročila,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik bo izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi naslednjih meril:
– ponudbena cena vseh obrokov – največ 60 točk,
– certifikat ISO serije 9000 – največ 20
točk,
– živilski tehnologi (vsaj 3) – največ 10
točk,
– raznolikost ponudbe jedilnikov – največ
10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji: dvig dokumentacije osebno na
sedežu zavoda ali na spletnih straneh:
http://ossk.sezana.net/neprezrite6.asp.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 14. uri prostorih OŠ Srečka Kosovela
Sežana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Ob-14392/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Saša Pegam, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/28-11-328, faks 04/28-11-301, elektronska pošta: spegam@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/28-11-300, faks 04/28-11-301, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna
oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, elektronska pošta:
jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba kemijskih in mikrobioloških preiskav za pitne in odpadne vode pri dejavnostih Komunale Kranj in izvedba deratizacije javne kanalizacije in odlagališča in
dezinsekcije odlagališča Tenetiše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje javne
kanalizacije, ki ga pokriva Komunala Kranj,
d.o.o., odlagališče Tenetiše in Centralna čistilna naprava Kranj.
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:
Izvedba kemijskih in mikrobioloških preiskav za pitne in odpadne vode pri dejavnostih Komunale Kranj in izvedba deratizacije
javne kanalizacije in odlagališča in dezinsekcije odlagališča Tenetiše, ki obsega:
1. Izvedba kemijskih in mikrobioloških
preiskav v objektih za distribucijo pitne
vode, ki so v upravljanju Komunale Kranj,
javno podjetje, d.o.o. Na celotnem območju
je potrebno izvesti 469 MBR, 26 MBO, 44
KR, 30 NO2+NO3, 16 KO1, 1 KO3, 1 KO4,
4 KO5, 1THM.
2. Izvedba kemijskih analiz izcedne in
padavinske vode iz odlagališča za nenevarne odpadke Tenetiše vključno s spremljanjem pretoka vode med posamezno meritvijo in izdelavo letnega poročila do 31. 3.
tekočega leta za preteklo leto. Meritve se
opravljajo 4 krat/leto.
3. Kontrola kakovosti Želinjskega potoka
nad in pod deponijo. Meritev se opravi 2 krat
letno v deževnem in sušnem obdobju.
4. Izvajanje kontrolne kemijske analize
odpadkov, ki se izvaja pri odpadkih s homogeno sestavo, in sicer na podlagi poziva
vodje odlagališča najkasneje v roku 24 ur
od prejema poziva. Obseg parametrov se
določi skladno s pričakovanimi vsebnostmi
nevarnih snovi v odpadku.
5. Izvajanje meritev dotoka in iztoka na
Centralni čistilni napravi Kranj. Vzorčenje in
analize se izvedejo 24 krat/leto na podlagi
časovno/proporcionalnega reprezentativnega vzorca. Letno poročilo o meritvah je
potrebno izdelati do 31. 3. tekočega leta za
preteklo leto.
6. Izvedba analize blata iz Centralne
čistilne naprave Kranj. Meritev se izvede
2 krat/leto z ugotavljanjem primernosti blata
za nekmetijsko uporabo. Izvaja se kemijska
in mikrobiološka preiskava blata na prisotnost salmonel.
7. Izvedba dvakrat letne deratizacije javne kanalizacije in odlagališča za nenevarne
odpadke Tenetiše. Izvedba enkrat letne dezinsekcije odlagališča Tenetiše.
Delo bomo oddajali po sklopih:
1. Kemijske in mikrobiološke preiskava
pitne vode (točka 1).
2. Kemijske in mikrobiološke preiskave
za odpadne vode (točka 2, 3, 4, 5, 6).
3. Deratizacija in dezinsekcija (točka 7).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga z
osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-11-301 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – Izvedba kemijskih in mikrobioloških
preiskav za pitne in odpadne vode pri dejavnostih Komunale Kranj in izvedba deratizacije javne kanalizacije in odlagališča in
dezinsekcije odlagališča Tenetiše«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 8. 2006 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-14398/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Peter Kovač, tel. 03/896-16-46, e-pošta: peter.kovac@velenje.si, faks 03/896-16-56.
Internetni
naslov
naročnika:
www.velenje.si.
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).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Bernarda Čas Čeru, tel. 03/896-16-61, v
roke: Bernarda Čas Čeru, e-pošta: sprejemna@velenje.si, faks 03/896-16-54, internetni naslov: www.velenje.si.
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: izvajanje prevozov šolskih otrok
v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2006/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni
občini Velenje v šolskem letu 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: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolskih
otrok v MOV v šolskem letu 2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 1.1. Loke–Šalek–Loke 26 km
– 10 otrok,
podsklop 1.2. Loke–Šalek–Loke 26 km
– 17 otrok,
podsklop 1.3. P. Kozjak Kline–Šalek–P.
Kozjak 37 km – 8 otrok,
podsklop 1.4. Janškovo selo–Gorica 15
km – 30 otrok,
podsklop 1.5. Lipje–Bevče–Gorica 16 km
– 20 otrok,
podsklop 1.6. Ožir–Šalek 4 km –
6 otrok,
podsklop 1.7. Šenbric–Šalek 12 km –
51 otrok,
podsklop 1.8. Trebeliško–Šalek 6 km
– 8 otrok,
podsklop 1.9. P. Kozjak–Šalek 60 km
– 11 otrok.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolskih
otrok v MOV v šolskem letu 2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 2.1. Podkraj–Pesje–Anton
Aškerc (AA) 36 km – 15 otrok,
podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče) (AA)
22 km – 40 otrok,
podsklop 2.3. Andraž – Pesje 22 km
– 15 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 1. 9. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj)–OŠ Livada
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolskih
otrok v MOV v šolskem letu 2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 3.1. Šmart. Cirkovce–Cirkovce–Hrastovec–Livada 36 km – 18 otrok,
podsklop 3.2. Ložnica–Kote–Laze–Podkraj–Šentilj 44 km – 41 otrok,
podsklop 3.3. Ložnica–Kavče–Velenje
18 km – 20 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek: 31. 8. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora)–OŠ Livada–CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolskih
otrok v MOV v šolskem letu 2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 4.1. Prelska–Vinska Gora
26 km – 19 otrok,
podsklop 4.2. Obirc–Črnova–Vinska
Gora 34 km – 14 otrok,
podsklop 4.3. Konovo-CVIU 6 km –
1 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 9.
2006, zaključek 1. 9. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Osnovna šola MPT in Livada in
OŠ Šalek in Gustav Šilih – Gorica – Anton
Aškerc
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolskih
otrok v MOV v šolskem letu 2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 5.1. Graška Gora–Plešivec–
Skale–Velenje 60 km – 55 otrok,
podsklop 5.2. Pesje–AA 17 km – 48 otrok,
podsklop 5.3. Vinska Gora–Gorica –
24 km 55 otrok,
podsklop 5.4. Dolič–Šalek 18 km –
14 otrok,
podsklop 5.5. Podkraj–Silova–Bundrla–
Pirh–križišče–Velenje 24 km – 42 otrok,
podsklop 5.6. Cirkovce–Hrastovec–Livada 30 km – 10 otrok.

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.
11.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica – 2 x 25 sedežni avtobus:
– podsklop 1.1. Loke–Šalek–Loke 26 km
– 10 otrok,
– podsklop 1.2. Loke–Šalek–Loke 26 km
– 17 otrok,
– podsklop 1.3. P. Kozjak Kline–Šalek–P.
Kozjak 37 km – 8 otrok,
– podsklop 1.4. Janškovo selo–Gorica
15 km – 30 otrok,
– podsklop 1.5. Lipje–Bevče–Gorica
16 km – 20 otrok,
– podsklop 1.6. Ožir–Šalek 4 km –
6 otrok,
– podsklop 1.7. Šenbric–Šalek 12 km
– 51 otrok,
– podsklop 1.8. Trebeliško–Šalek 6 km
– 8 otrok,
– podsklop 1.9. P.Kozjak – Šalek 60 km
– 11 otrok;
sklop 2: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni
avtobus:
– podsklop 2.1. Podkraj–Pesje–Anton
Aškerc (AA) 36 km – 15 otrok,
– podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče)
(AA) 22 km – 40 otrok,
– podsklop 2.3. Andraž–Pesje 22 km
– 15 otrok;
sklop 3: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj)-OŠ Livada -1 x 25 in 1 x 50 sedežni
avtobus:
– podsklop 3.1. Šmart. Cirkovce-Cirkovce-Hrastovec-Livada 36 km – 18 otrok,
– podsklop 3.2. Ložnica–Kote–LazePodkraj–Šentilj 44 km – 41 otrok,
– podsklop 3.3. Ložnica–Kavče–Velenje
18 km – 20 otrok;
sklop 4: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora)–OŠ Livada–CVIU 2 x 25 sedežni avtobus:
– podsklop 4.1. Prelska–Vinska Gora
26 km – 19 otrok,
– podsklop 4.2. Obirc–Črnova–Vinska
Gora 34 km – 14 otrok,
– podsklop 4.3. Konovo–CVIU 6 km –
1 otrok;
sklop 5: Osnovna šola MPT in Livada in
OŠ Šalek in Gustav Šilih–Gorica–OŠ Anton
Aškerc – 2 x 50 sedežni avtobus:
– podsklop 5.1. Graška Gora–Plešivec–
Skale–Velenje 60 km – 55 otrok,
– podsklop 5.2. Pesje-AA 17 km –
48 otrok,
– podsklop 5.3. Vinska Gora–Gorica
24 km – 55 otrok,
– podsklop 5.4. Dolič-Šalek 18 km –
14 otrok,
– podsklop 5.5. Podkraj–Silova–Bundrla–Pirh–križišče–Velenje 24 km – 42 otrok,
– podsklop 5.6. Cirkovce–Hrastovec–Livada 30 km – 10 otrok.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določ-
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be, ki to urejajo: rok za plačilo računa je 30.
dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IIl.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:
Izpis iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Potrdilo davčnega urada, da ponudnik
nima neporavnanih davkov in prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
Dokazilo (licenca) pristojnega organa za
opravljanje prostega cestnega prevoza oseb
v notranjem cestnem prometu.
Posamezni dokumenti morajo odražati
aktualno in resnično stanje, vendar v nobenem primeru ne smejo biti na dan odpiranja
ponudb starejši od treh mesecev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je 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. Poročilo pooblaščenega revizorja je
potrebno v primeru, če celotna ponudbena vrednost presega 50,000.000 SIT (brez
DDV). Podatki o finančnem stanju podjetja
(ne sme biti starejši od enega meseca do
dneva odpiranja ponudbe).
Ponudnik mora izkazati pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Podatki o finančni disciplini za pravne
osebe ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred
oddajo ponudbe neporavnane obveznosti v
skladu z Zakonom o davčnem postopku in z
Zakonom o izvršbi in zavarovanju.
Podatki o finančni disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo
izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred oddajo ponudbe blokiran
transakcijski račun.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjavo o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in registriranih voznih redih) za
obdobje september 2006–avgust 2007 s
številom že angažiranih vozil in voznikov,
o razpolaganju z zadostnim številom ustreznih vozil.
Seznam vozil, s katerimi bo ponudnik
izvajal prevoze šolskih otrok v Mestni občini
Velenje, kateremu je potrebno priložiti za
vsako vozilo posebej, dokazilo o starosti
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vozil, kar se dokaže s fotokopijo prometnega dovoljenja.
Seznam voznikov, ki vozijo vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, kateremu je
potrebno priložiti za vsakega voznika posebej, fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Vozila morajo izpolnjevati vse pogoje po
Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št.
110/04 in spremembe), vozniki pa po 8. členu zgoraj citiranega pravilnika.
Il.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP – UPB3 – (Uradni
list RS, št. 26/05); Pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04 in spremembe).
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) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 465-08-001/2006-01.
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: 30. 6. 2006 ob
13. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 ob 9. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2006 ob 11. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 28/I.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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, p. p. 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 241/06
Ob-14638/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija,
tel. 03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
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3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo uprave, kontaktni osebi: Magda Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
ZJN-1; Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela:
1. sklop: slikopleskarstvo,
2. sklop: zidarstvo – keramičarstvo,
3. sklop: elektoinštalaterstvo,
4. sklop: talne obloge – tapetništvo,
5. sklop: steklarstvo,
6. sklop: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna
enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: slikopleskarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: zidarstvo – keramičarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: elektroinštalaterstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: talne obloge – tapetništvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: steklarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrsta in
obseg storitev za posamezni sklop, navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence oziroma potrdilo,
da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– 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 – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni 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);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
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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); (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vse razpisane letne količine storitev iz sklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava ponudnika;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, eno leto opravljal storitve
iz sklopa na katerega se prijavlja za vsaj en
javni zavod – izpolnjen obrazec za reference z dokazili;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih
reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe – pisna izjava
ponudnika;
– da ima redno zaposlene delavce (vsaj
enega) s primerno izobrazbeno strukturo in
strokovnim znanjem, ki bodo opravljali razpisane storitve – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja fiksne cene storitev za
ves čas veljavnosti ponudbe – pisna izjava
ponudnika;
– da bo odzivni čas največ 2 uri – pisna izjava ponudnika (velja za 3., 5. in 6.
sklop);
– da bo izvajal storitve po potrebi 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji
– pisna izjava ponudnika (velja za 3., 5. in
6. sklop);
– da je usposobljen izvajati dela na področju inštalacij šibkega in jakega toka – pisna izjava ponudnika (velja za 3. sklop).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in
13. uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.:
01100-6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za razpisno dokumentacijo »vzdrževalna dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
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 javnega naročila (brez DDV):
15,000.000 SIT:
1. sklop: 1,000.000 SIT,
2. sklop: 4,800.000 SIT,
3. sklop: 4,000.000 SIT,
4. sklop: 2,200.000 SIT,
5. sklop: 1,000.000 SIT,
6. sklop: 2,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 033-01/2006
Ob-14639/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Jože Krašovec, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/733-87-00, faks 03/733-87-40, elektronska pošta: obcina@lasko.si, internetni
naslov: www.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A/02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ŠP–JN2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Laško v šolskem letu 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Laško
in Celje.
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: ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse razpisane
relacije – sklope. Natančen obseg in količina
posameznih sklopov je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral
predložiti naročniku najkasneje 10 dni po
podpisu pogodbe v višini 5% pogodbenega
zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Prevoznik bo do desetega v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu skladno z
veljavno zakonodajo.
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 likvida-
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cijski 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. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Potrebno bo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT;
4. potrdilo o plačilni sposobnosti od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni);
5. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1/P
ali BON 1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu (za ponudnika in podizvajalce);
2. seznam vozil in voznikov z licenco (za
ponudnika in podizvajalce);
3. seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov in ki izpolnjujejo
pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok:
– seznam vozil mora vsebovati reg. št.,
število sedežev in letnik izdelave,
– seznam voznikov mora vsebovati leta
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ustrezne kategorije in leta neprekinjene poklicne vožnje avtobusa;
4. 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 registriranih voznih redih) za
obdobje september 2006 – junij 2009, s
številom že angažiranih vozil in voznikov, o
razpolaganju z zadostnim številom ustreznih
vozil oziroma o pridobitvi zadostnega števila
ustreznih vozil,
– izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
– izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo,
– izjavo o tehnični brezhibnosti vozil in
standardu vzdrževanja vozil.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu; Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in voznik vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok; Druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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: 3. 7. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
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: 19. 5. 2006.
Občina Laško
Št. 024/06
Ob-14664/06
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:
Rafko Klinar, Verdijeva ulica 10, SI-6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-61-00,
faks +386/5/627-16-02, elektronska pošta:
rafko.klinar@koper.si, internetni naslov:
www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Goran
Štrancar, Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/663-37-00, faks
+386/5/663-37-06, elektronska pošta: goran.strancar@komunalakoper.si, internetni
naslov: www.komunalakoper.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo
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za potrebe projekta »Zbiranje in čiščenje
odpadnih voda v obalnem porečju«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Koper,
Občina Izola in Občina Piran, Obalno – kraška regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, dodatni predmeti: glavni besednjak 74.14.16.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava strategije
in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih
voda v obalnem porečju«. Dela morajo biti
izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je
definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 37 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna 1.200
dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 37 mesecev – 1.110 dni in dodatni rok 3
mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov/konzorcij. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, je
poravnal tudi tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, ki ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika oziroma enakovredno potrdilo za samostojne
podjetnike;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ki ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika oziroma enakovredno potrdilo za samostojne
podjetnike;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ki ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
je enak najmanj protivrednosti 20,000.000
SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005.
Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik
predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj
2 storitvi načrtovanja in izvedbe celostnih
komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih
5 let šteto od roka za oddajo ponudb;
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj
1 storitev s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od roka
za oddajo ponudb. Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske
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podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih
učinkov na okolje, kot so: izgradnja čistilnih
naprav in kanalizacij, ločeno zbiranje odpadkov, predelava odpadkov, sanacije divjih odlagališč, sanacije starih bremen, izgradnja
centrov za ravnanje z odpadki, zmanjšanje
onesnaževanja zraka, okolju prijazne energije ter okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev
(reference vodje projekta se upoštevajo kot
osebne reference);
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih 5 let šteto od roka za oddajo
ponudb;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 1 storitev s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let
šteto od roka za oddajo ponudb. Področje
okoljskega komuniciranja zajema projekte
komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so:
izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij, ločeno zbiranje odpadkov, predelava odpadkov,
sanacije divjih odlagališč, sanacije starih
bremen, izgradnja centrov za ravnanje z
odpadki, zmanjšanje onesnaževanja zraka,
okolju prijazne energije ter okolju prijazni
izdelki (papir, embalaža, material);
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Priloge E.8: Referenčna potrdila ponudnika;
– Priloga E.10: Življenjepis vodje projekta;
– referenčna potrdila, izdana s strani
naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz
Priloge E.12: Referenčna potrdila vodje projekta.
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: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/04.
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: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
KLHBSI22, s pripisom “Komuniciranje Koper”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike

Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 150 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: 21. 6. 2006
ob 11. uri; Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; EU – Kohezijski sklad (projekt: zbiranje
in čiščenje odpadnih voda v obalnem Porečju / Wastewater collection and treatment
of coastal sea river basin, št. projekta: CCI
2004/SI/16/C/PE/002).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 430-215/2006-2
Ob-14673/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba za dodatne informacije: Jože Mokorel
– Vodja izvedbe naročila, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.3) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-205/2006-ODP.
II.4) Opis/predmet javnega naročila: priprava, tiskanje in distribucija prilog in
revije Slovenska vojska, ki izhaja dvakrat
mesečno ob petkih, tiska se iz srede na
četrtek. Sočasno s pripravo za tisk se
zahteva tudi priprava in postavitev teksta
ter fotografij za objavo na spletnih straneh MORS-a.
Letni načrt predvideva izid 20 številk revije. V okviru rednih izdaj je predviden izid
8 prilog formata A4, v obsegu 8 strani v
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barvnem tisku, vpetih v sredino revije, ter
do 10 posterjev formata A3 ali A2, zgibanih
in vloženih v sredino revije, v obsegu naklade revije + 2500 natisnjenih v samostojni
izvedbi.
Tehnični elementi
1. Tiskanje
1.1 Redna izdaja
– naklada: 11.500 izvodov,
– format: 21 x 27 cm (zaprt),
– obseg: 28 strani + 4 strani ovitka,
– stavek: na CD-jih in ključih USB, pisano v programskih jezikih Word, Excell, PowerPoint, CorelDraw itd., lektorirano,
– reprofotografija: fotografije, dia posnetki, digitalni posnetki, skice, risbe, grafikoni in tabele, zemljevidi itd. po priloženem
vzorcu,
– priprava za tisk: izvajalec izdela računalniški prelom po predlogi oblikovalca,
tisk: 4/4,
– material: ovitek 115 g glos, notranje
strani 80 g glos,
– dodelava: obrezano na format, šivano
z žico, pakirano v svežnje za distribucijo.
1.2. Izredna izdaja
– naklada: 11.500 izvodov,
– format: 21 x 27 cm (zaprt),
– obseg: 28 strani + 4 strani ovitka,
– stavek: na CD-jih in ključih USB, pisano v programskih jezikih Word, Excell, PowerPoint, CorelDraw itd., lektorirano,
– reprofotografija: fotografije, dia posnetki, digitalni posnetki, skice, risbe, grafikoni in tabele, zemljevidi itd. po priloženem
vzorcu,
– priprava za tisk: izvajalec izdela računalniški prelom po predlogi oblikovalca,
– tisk: 4/4,
– material: ovitek 115 g glos, notranje
strani 80 g glos,
– dodelava: obrezano na format, šivano
z žico, pakirano v svežnje za distribucijo.
1.3. Priloga 1
– naklada: 11.500 izvodov + do 5.000
dodatnih samostojnih,
– format: 21 x 27 cm (zaprt),
– obseg: 4 strani,
– stavek: kot pri redni izdaji,
– reprofotografija: kot pri redni izdaji,
– priprava za tisk: izvajalec izdela računalniški prelom po predlogi oblikovalca,
– tisk: 4/4,
– material: 80 g glos,
– dodelava: kot pri redni izdaji, vpeto v
sredino revije.
1.4. Priloga 2
– naklada: 11.500 izvodov + do 5.000
dodatnih samostojnih,
– format: 21 x 27 cm (zaprt),
– obseg: 8 strani,
– stavek: kot pri redni izdaji,
– reprofotografija: kot pri redni izdaji,
– priprava za tisk: izvajalec izdela računalniški prelom po predlogi oblikovalca,
– tisk: 4/4,
– material: 80 g glos,
– dodelava: kot pri redni izdaji, vpeto v
sredino revije.
1.5. Poster 1
– naklada: 11.500 izvodov, zgibanih in
vloženih v sredino revije + do 2.500 dodatnih nezgibanih,
– format: 41,5 x 53,5 cm,
– obseg: list,
– priprava za tisk: izvajalec izdela poster
po predlogi oblikovalca,
– tisk: 4/4,
– material: 80 g glos.
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1.6. Poster 2
– naklada: 11.500 izvodov, zgibanih in
vloženih v sredino revije + do 2.500 dodatnih nezgibanih,
– format: 27 x 42 cm,
– obseg: list,
– priprava za tisk: izvajalec izdela poster
po predlogi oblikovalca,
– tisk: 4/4,
– material: 80 g glos.
Izvajalec je dolžan pred tiskom naslovnice in obeh posterjev predložiti bestprint.
2. Distribucija
Naklado revije je izvajalec dolžan dostaviti oziroma razposlati na naslednje naslove:
– približno 3.700 izvodov na posamezne
naslove v Republiki Sloveniji,
– približno 6.600 izvodov (po dva ali več)
na približno 350 naslovov po Sloveniji,
– približno 100 izvodov na posamezne
naslove v tujini,
– približno 100 izvodov (po dva ali več)
na različne naslove v tujini.
Cena distribucije v ponudbi mora vsebovati vse z distribucijo vezane stroške (za
dostavo, poštnino in drugo) do naslovnika
oziroma mesta prejema revij.
3. Dodatne zahteve
3.1 Povečana naklada redne izdaje do
5000 izvodov – cena za dodaten izvod.
3.2 Pakiranje posameznih izvodov v
PVC folijo.
3.3 Tehnična ureditev in oblikovanje –
cena za stran revije.
Cena za tehnično ureditev in oblikovanje
1 strani formata A4 na podlagi že izdelane
celostne grafične oblike (okvirni obseg do
4000 znakov 2-3 fotografije na stran).
4. Pogoji naročnika
Postopek priprave revije za tiskanje
(sprejem gradiva in korekture);
– ponedeljek: prevzem gradiva do 10.
ure pri naročniku, (pribl. 70 odstotkov),
– torek: ob 16. uri prevzem preostalega
gradiva ter prva korektura pri naročniku,
– sreda: ob 10. uri druga korektura pri
naročniku, predviden zaključek ob 17. uri,
– četrtek: do 14. ure dostava revij na: DZ
(100 izvodov), Delo distribucijo (pribl. 400 izvodov) in uredništvo revije Slovenska vojska
(približno 200 izvodov),
– petek: dostava drugim prejemnikom,
– izvodi revije, ki so poslani posameznim
naročnikom, morajo biti vloženi v folijo (folirani).
II.5) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kot navedeno pri zahtevah
distribucije.
II.6) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.7) Trajanje javnega naročila: začetek
izvajanja s podpisom pogodbe, za obdobje
24 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
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Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija prepisa priglasitvenega lista
za dejavnost, katere predmet je javni razpis,
ne starejšega od 90 dni,
b) fotokopija prepisa obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ne starejšega od 90 dni.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
(dovoljenje izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj,
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna
pisna izjava, skladno s 44. členom ZJN-1UPB1),
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je pravni osebi oziroma pooblaščenemu zastopniku pravne osebe (ponudniku)
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje - Kazenska
evidenca, ki se nanaša na pravno osebo ne
starejšega od 30 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb in lastna pisna izjava,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma v
zvezi s podkupovanjem
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb
5. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ne starejšega od 90 dni od datuma oddaje ponudbe,
pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice
6. da je finančno in poslovno sposoben;
6.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejšega od 90 dni ali
– fotokopija BON-1/P, ne starejšega od
90 dni ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
ne starejšega od 90 dni.
6.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za

preteklo leto, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe.
7. Predložitev bančnih garancij:
a) Bančna garancija za resnost po
nudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 1%
od celotne orientacijske vrednosti javnega
naročila. Garancija mora biti veljavna 30 dni
po datumu sprejetja odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe.
b) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Ponudnik mora priložiti izjavo banke, da
bo v primeru, če bo ponudnik izbran kot izvajalec, izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh od dneva sklenitve pogodbe in sicer v višini 1 % od
pogodbene vrednosti. Garancija mora veljati
še 7 dni po poteku veljavnosti pogodbe.
8. Zahtevane izjave in podatki v prilogah
od 1 do 9 v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Ocenjevalna merila

– cena tiskanja
– cena distribucuje
– cena dodatnih zahtev

Ponder

0,60
0,25
0,15.

Izračun števila točk:
Cene tiskanja, distribucije in dodatnih
zahtev – ponudnik z najnižjo ponujeno ceno
pri vsaki posamezni navedeni ceni v sklopih tiskanja, distribucije in dodatnih zahtev
bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno v
odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5
točk. Število doseženih točk se pomnoži s
ponderjem za vsak naveden sklop.
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba z
največjo doseženo skupno oceno po metodi vrednotenja v prilogi št. 5 – Ocenjevalna
preglednica razpisne dokumentacije.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-215/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS-205/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu.
Vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, identifikacijsko številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000205) ter
potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
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katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.6) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2006 ob 9. uri na Ministrstvu za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14675/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Judita Gačnik, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/88-79-630,
faks 02/88 79-640, elektronska pošta: obcina.radlje@radlje.si.
I.2) Nslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Nslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Nslov, 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: Poslovna cona Radlje
vzhod – komunalna infrastruktura.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalne infrastrukture: interna
cesta, vodovod, kanalizacija, električni
dovod, informacijski vodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost del je ca. 100 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s pogoji v razpisni dokumentaciji je
potrebno priložiti garancije za resnost ponudbe.
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) Pogoji za sodelovanje: plačilo materialnih stroškov razpisne dokumentacije v
višini 20.000 SIT in pogoji skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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: 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 9. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 14. 6. 2006
ob 13.30, Občina Radlje ob Dravi.
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: 19. 5. 2006.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-14684/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-41-86.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), kontaktne osebe: Vesna Priveršek
Poglajen, Maja Vehab, Robert Praprotnik,
Marija Prešeren, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-38,
01/477-41-46, 01/477-41-06, 01/583-33-00,
faks 01/425-67-46, 01/583-33-60.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
kontaktni osebi: Iris Ferrin, Anka Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, 01/477-41-07, faks
01/425-67-46.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 23.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet: Varovanje poslovnih prostorov
in premoženja AJPES.
Opis predmeta:
a) fizično varovanje poslovnih prostorov
in premoženja z receptorsko službo v okviru
rednega delovnega časa,
b) 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,
c) sprejem alarmnih signalov (požar,
vlom), stalna pripravljenost na izvajanje intervencij in izvajanje intervencij, ki zajema:
– 24-urni sprejem alarmnih signalov protivlomnega in protipožarnega sistema na
varnostno-nadzornem centru po telefonski
liniji;
– stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijske skupine v primeru
sprožitve alarmnega signala;
– vklop alarmnega sistema vsak dan, po
predhodni pisni odločitvi naročnika
na centrali AJPES, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: centrala
AJPES) in na izpostavi AJPES Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izpostava AJPES) z arhivskimi
prostori v Cerknici, Cesta 4. maja 70b, 1380
Cerknica, v Kamniku, Šutna 37, 1240 Kamnik in v Litiji, Ponoviška 14, 1270 Litija (v
nadaljevanju: arhivski prostori).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centrala AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana in izpostava
AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000
Ljubljana, z arhivskimi prostori v Cerknici
Cesta 4. maja 70 B, 1380 Cerknica v Kamniku, Šutna 37, 1240 Kamnik in v Litiji
Ponoviška 14, 1270 Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna vsebina in obseg predmeta javnega naročila sta razvidni iz razpisne dokumentacije
št. 513-120/2006-2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačila je razviden iz razpisne dokumentacije št. 513-120/2006-2.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: d.o.o. ali d.d.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomsko finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON Obrazec za gospodarske
družbe.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odločba Ministrstva za notranje zadeve o podelitvi licence za varovanje
premoženja in potrdila za delavce, ki bodo
opravljali delo na lokacijah naročnika, da so
vpisani v evidenco pri Ministrstvu za notranje zadeve.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-8316/06 z dne 24. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 11. uri; Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana..
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
(AJPES)
Ob-14789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba:
Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30,
faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30, faks
01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta
28, p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/311088.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava »Predloga urbanistične in krajinske zasnove Mestne občine Ljubljana
ter predloga prostorskega reda Mestne
občine Ljubljana«.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.25.00.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00-3.
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 takoj po sklenitvi pogodbe, izvajanje v 3 zaporednih fazah, dokončanje v 15 mesecih po sklenitvi pogodbe
(navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini
5,000.000 SIT), ki mora biti brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv, in ki ga naročnik lahko unovči v primeru, če ponudnik umakne
ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, če se kot izbrani
ponudnik ne odzove na poziv naročnika k
podpisu pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe, oziroma če najkasneje v 10 dneh
po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne
predložitev zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del na podlagi
izstavljenega računa in potrjenega poročila
o opravljenem delu, in sicer 30. dan 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: pogodba za skupno 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da
zoper njega ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež (če ga ima v tujini, da ima v Republiki
Sloveniji poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati);
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da lahko ves čas izvajanja pogodbenih
del zagotavlja kadrovsko zasedbo z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki v skladu z
razpisnimi pogoji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz prve do četrte alineje točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen (izda ga Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da zoper ponudnika ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež (izda ga pristojno okrožno
sodišče),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi (izda ga
izpostava DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz pete alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o finančnem stanju – za pravne osebe BON-1/P, za samostojne podjetnike BON-1/SP (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke
(oziroma bank), pri kateri imajo odprt račun,
s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih
blokiran račun ali ne in za koliko časa;
– izjavo, da je v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in da ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz šeste alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o kadrovskih pogojih (v obliki
preglednice) za redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (s podatki o usposobljenosti z licencami in izkušnjah strokovnih delavcev, ki bodo delali pri izvajanju del, ki so
predmet razpisa, in njihovih referencah na
pomembnejših projektih na področju priprave prostorskih aktov);
– izjavo, da bo ves čas izvajanja pogodbenih del zagotavljal sodelovanje tistih strokovnih delavcev v delovni skupini, ki jih je
navedel v svoji ponudbi, med njimi strokovnjakov z usposobljenostjo in z referencami,
ki so razpisni pogoj;
– potrdila o referencah za 7 (sedem)
strokovnjakov iz delovne skupine z usposobljenostjo (izobrazbo in licencami), ki je
razpisni pogoj, in sicer, da so v obdobju
zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa
vsak vsaj v dveh primerih (avtorstvo oziroma soavtorstvo oziroma vodenje) uspešno
delali na projektih z vsebino, ki je v povezavi s temami predmeta razpisa (prostorska strategija, prostorske sestavine plana
in podobno);
– izjavo, da v celoti sprejema razpisne
pogoje v razpisni dokumentaciji za izdelavo
»Predloga urbanistične in krajinske zasnove ter predloga prostorskega reda Mestne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občine Ljubljana«, vključno z vsebino projektne naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P-12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od javnega odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 11. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za urbanizem, Ljubljana, Poljanska cesta 28
(sejna soba/I).
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: v primeru, da
se bo med izvajanjem pogodbenih del izkazalo, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin za
njihovo popolno izvedbo oziroma zaključek
potrebno izvesti dodatna dela, bo naročnik
zanje izvedel z izvajalcem postopek s pogajanji brez predhodne objave pod pogoji
in na način, ki je določen z zakonom, ki
ureja oddajo javnih naročil. Na enak način
bo naročnik ravnal tudi v primeru, da se bo
v treh letih po sklenitvi pogodbe izkazalo, da
je potrebno v zvezi z izdelano nalogo izvesti
nova dela kot razširitev oziroma nadgradnjo
izdelane naloge.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-14790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba:
Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30,
faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30, faks
01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta
28, p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/311293.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava »Predloga strategije prostorskega
razvoja Mestne občine Ljubljana«.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.25.00.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00-3.
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 takoj po sklenitvi pogodbe, izvajanje v 3 zaporednih fazah, dokončanje v 15 mesecih po sklenitvi pogodbe
(navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini
1,500.000 SIT), ki mora biti brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv, in ki ga naročnik lahko unovči v primeru, če ponudnik umakne
ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, če se kot izbrani
ponudnik ne odzove na poziv naročnika k
podpisu pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe, oziroma če najkasneje v 10 dneh
po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne
predložitev zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del na podlagi
izstavljenega računa in potrjenega poročila
o opravljenem delu, in sicer 30. dan 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: pogodba za skupno 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da
zoper njega ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež (če ga ima v tujini, da ima v Republiki
Sloveniji poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati);
– da je ekonomsko in finančno spo
soben;
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– da lahko ves čas izvajanja pogodbenih
del zagotavlja kadrovsko zasedbo z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki v skladu z
razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz prve do četrte alineje točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen (izda ga Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da zoper ponudnika ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež (izda ga pristojno okrožno
sodišče),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi (izda ga
izpostava DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz pete alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o finančnem stanju – za pravne osebe BON-1/P, za samostojne podjetnike BON-1/SP (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke
(oziroma bank), pri kateri imajo odprt račun,
s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih
blokiran račun ali ne in za koliko časa;
– izjavo, da je v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in da ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz šeste alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o kadrovskih pogojih (v obliki
preglednice) za redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (s podatki o usposobljenosti z licencami in izkušnjah strokovnih delavcev, ki bodo delali pri izvajanju del, ki so
predmet razpisa, in njihovih referencah na
pomembnejših projektih na področju priprave prostorskih aktov);
– izjavo, da bo ves čas izvajanja pogodbenih del zagotavljal sodelovanje tistih strokovnih delavcev v delovni skupini, ki jih je
navedel v svoji ponudbi, med njimi strokovnjakov z usposobljenostjo in z referencami,
ki so razpisni pogoj;
– potrdila o referencah za 7 (sedem)
strokovnjakov iz delovne skupine z usposobljenostjo (izobrazbo in licencami), ki je
razpisni pogoj, in sicer, da so v obdobju
zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa
vsak vsaj v dveh primerih (avtorstvo oziroma soavtorstvo oziroma vodenje) uspešno
delali na projektih z vsebino, ki je v povezavi s temami predmeta razpisa (prostorska strategija, prostorske sestavine plana
in podobno);
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– izjavo, da v celoti sprejema razpisne
pogoje v razpisni dokumentaciji za izdelavo
»Predloga strategije prostorskega razvoja
Mestne občine Ljubljana«, vključno z vsebino projektne naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P-13/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od javnega odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006 ob
12. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za urbanizem, Ljubljana, Poljanska cesta
28 (sejna soba/I).
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: v primeru, da
se bo med izvajanjem pogodbenih del izkazalo, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin za
njihovo popolno izvedbo oziroma zaključek
potrebno izvesti dodatna dela, bo naročnik
zanje izvedel z izvajalcem postopek s pogajanji brez predhodne objave pod pogoji
in na način, ki je določen z zakonom, ki
ureja oddajo javnih naročil. Na enak način
bo naročnik ravnal tudi v primeru, da se bo
v treh letih po sklenitvi pogodbe izkazalo, da
je potrebno v zvezi z izdelano nalogo izvesti
nova dela kot razširitev oziroma nadgradnjo
izdelane naloge.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-14791/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba:
Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30,
faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30, faks
01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta
28, p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310990.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava »Prostorske analize obremenitev javnega potniškega prometa v Mestni
občini Ljubljana«.
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 takoj po sklenitvi pogodbe, izvajanje v 2 zaporednih fazah, dokončanje najkasneje do 10. 11. 2006 (navedeno
v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del na podlagi
izstavljenega računa in potrjenega poročila
o opravljenem delu, in sicer 30. dan 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: pogodba za skupno 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da zoper njega ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež (če ga ima v tujini, da ima v Republiki
Sloveniji poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati);
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da ima izkušnje (reference) pri izdelavi
prometnih anket.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz prve do četrte alineje točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kazni-

vega dejanja v zvezi s podkupovanjem, in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen (izda ga Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež (izda ga pristojno okrožno
sodišče),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi (izda ga
izpostava DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz pete alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o finančnem stanju – za pravne osebe BON-1/P, za samostojne podjetnike BON-1/SP (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke
(oziroma bank), pri kateri imajo odprt račun,
s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih
blokiran račun ali ne in za koliko časa;
– izjavo, da je v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in da ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz šeste alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o referencah ponudnika iz obdobja zadnjih 5 let pred objavo tega razpisa,
da je uspešno izvedel vsaj eno podobno
prometno anketo, kot je predmet tega razpisa;
– izjavo, da v celoti sprejema razpisne
pogoje v razpisni dokumentaciji za izdelavo
»Prostorska analiza obremenitev javnega
potniškega prometa v Mestni občini Ljubljana«, vključno z vsebino projektne naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P-04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Ljubljana, Poljanska cesta
28 (sejna soba/I).
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-14792/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba:
Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30,
faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30, faks
01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta
28, p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310854.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava »Okoljskega poročila za strategijo
prostorskega razvoja in prostorski red
Mestne občine Ljubljana«.
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 takoj po sklenitvi pogodbe, izvajanje v 3 zaporednih fazah, dokončanje v 15 mesecih po sklenitvi pogodbe
(navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del na podlagi
izstavljenega računa in potrjenega poročila
o opravljenem delu, in sicer 30. dan 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: pogodba za skupno 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-

dacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da
zoper njega ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež (če ga ima v tujini, da ima v Republiki
Sloveniji poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati);
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da lahko ves čas izvajanja pogodbenih
del zagotavlja kadrovsko zasedbo z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki v skladu z
razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz prve do četrte alineje točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
in potrdilo, da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (izda
ga Ministrstvo za pravosodje – kazenska
evidenca),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež (izda ga pristojno okrožno
sodišče),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi (izda ga
izpostava DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz pete alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o finančnem stanju – za pravne osebe BON-1/P, za samostojne podjetnike BON-1/SP (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke
(oziroma bank), pri kateri imajo odprt račun,
s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih
blokiran račun ali ne in za koliko časa;
– izjavo, da je v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in da ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz šeste alineje
točke III.2.1) mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o kadrovskih pogojih (v obliki
preglednice) za redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (s podatki o usposobljenosti in izkušnjah strokovnih delavcev, ki
bodo delali pri izvajanju del, ki so predmet
razpisa, in njihovih referencah na projektih s
področja izdelave okoljskih poroči);
– izjavo, da bo ves čas izvajanja pogodbenih del zagotavljal sodelovanje tistih strokovnih delavcev v delovni skupini, ki jih je
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navedel v ponudbi, med njimi strokovnjakov
z usposobljenostjo in z referencami, ki so
razpisni pogoj;
– potrdila o referencah za 5 strokovnjakov iz delovne skupine z usposobljenostjo
(izobrazbo), ki je razpisni pogoj, in sicer, da
so v obdobju zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa vsak vsaj v enem primeru
(avtorstvo oziroma soavtorstvo oziroma vodenje) uspešno delali pri izdelavi poročil o
vplivih na okolje oziroma okoljskih poročil;
– izjavo, da v celoti sprejema razpisne
pogoje v razpisni dokumentaciji za izdelavo
»Okoljskega poročila za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Mestne občine Ljubljana«, vključno z vsebino projektne
naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P-02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 14. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Ljubljana, Poljanska cesta
28 (sejna soba/I).
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: v primeru, da
se bo med izvajanjem pogodbenih del izkazalo, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin za
njihovo popolno izvedbo oziroma zaključek
potrebno izvesti dodatna dela, bo naročnik
zanje izvedel z izvajalcem postopek s pogajanji brez predhodne objave pod pogoji
in na način, ki je določen z zakonom, ki
ureja oddajo javnih naročil. Na enak način
bo naročnik ravnal tudi v primeru, da se bo
v treh letih po sklenitvi pogodbe izkazalo, da
je potrebno v zvezi z izdelano nalogo izvesti
nova dela kot razširitev oziroma nadgradnjo
izdelane naloge.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-14814/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek, urad župana in splošnih
zadev, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-17-28, faks 03/896-16-41, elek-
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tronska pošta: mirjam.britovsek@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-40,
faks 03/896-16-41, elektronska pošta: bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: sprejemna@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-08-0002/2006 – 05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo v
Mestni občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del bo takoj po podpisu pogodbe, zaključek pa najkasneje 20. 7.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za oprav
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil,
bo naročnik štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, ka-
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terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred oddajo ponudbe neporavnane
obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem
postopku in z Zakonom o izvršbi in zavarovanju oziroma podatki o finančni disciplini
za samostojnega podjetnika – posameznika
ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik
v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe
blokiran transakcijski račun;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež;
– da ima ponudnik poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (skladno s
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov);
– da izkaže, da ima izkušnje z izdelavo
programov opremljanja s tremi referencami
za izdelavo programov opremljanja, in sicer
dvema po stari in eno po novi zakonodaji;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da predloži poimenski seznam ključnih kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe, kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa;
– da ponudnik potrdi predloženi terminski plan izvedbe pogoj: rok dokončanja del
ne sme biti daljši od 20. 7. 2007;
– ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti);
– da ponudba velja najmanj do 21. 8.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil,
bo naročnik štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo;
4. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ozi-

roma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register;
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
6. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik sedež;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe – gospodarska
družba: BON – 2;
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je opravil vsaj tri tovrstna dela za izdelavo programov opremljanja, in sicer dve po
stari in eno po novi zakonodaji ter ima za
opravljena dela potrdilo od naročnikov, z
vrednostmi in datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnih kadrov, ki bodo vodili izvedbo in
imajo ustrezne kvalifikacije in reference, seznam zaposlenih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe, kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji. Zaželena
sestava projektne skupine: odgovorni nosilec naloge in sodelujoči člani: univ. dipl. inž.
gradb. (licenca G) ali prostorski načrtovalec:
univ. dipl. inž. arh. (licenca A ali P);
3. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba in terminski plan;
4. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o
merilih za odmero komunalnega prispevka
in drugi predpisi ter standardi in normativi,
veljavni za predmet javnega naročila v RS
in EU.
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:
Merilo kadrovske zasedbe projektne skupine
Opozorilo: za ocenjevanje kadrovske zasedbe in osebnih referenc projektne skupine
(odgovornega vodje in ostalih članov) morajo
ponudniki za vsakega člana projektne skupine posebej predložiti izpolnjen obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5a), ki ga potrdi ponudnik,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5c), ki ga potrdi naročnik.
Za ocenjevanje kadrovske zasedbe in
osebnih referenc projektne skupine (odgovornega vodje in ostalih članov) morajo morebitni podizvajalci za vsakega člana projektne skupine posebej predložiti izpolnjen
obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5b), ki ga potrdi podizvajalec,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5d), ki ga potrdi naročnik.
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Obrazci se fotokopirajo!
Merila
I.

Kadrovska zasedba projektne skupine in vrednotenje izkušenj
Kadrovska zasedba projektne skupine:
– odgovorni nosilec naloge (licenca IZS ali ZAPS)
– prostorski načrtovalec
– član PS

Vrednost
merila

Maks. št. točk

30%

300

1.

Odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomirani inženir ali diplomirani inženir: gradbeništva - komunalna smer, član IZS (licenca G), arhitekt urbanist licenca (A ali P) ali
informatik (licenca E)
3 ali več let delovnih izkušenj, izključno na področju vodenja izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

2.

Član PS: univerzitetni diplomirani inženir
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

3.

Član PS: univerzitetni diplomirani inženir
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

4.

Dodatne točke skupaj

6%

60

univerzitetni diplomirani inženir informatike
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

3%

30

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva - prometna smer, član IZS (licenca G)
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

3%

30

– merilo osebnih referenc članov projektne skupine
Merila
I.a

2.

3.

4.

vrednotenje osebnih referenc članov PS

Vrednost
merila

Maks. št. točk

Osebne reference članov PS:
– odgovorni nosilec naloge
– prostorski načrtovalec
– član PS

20%

200

1. Odgovorni nosilec naloge

10%

100

Odgovorni nosilec naloge: 5 referenc za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

10%

100

Odgovorni nosilec naloge: 4 reference za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

8%

80

Odgovorni nosilec naloge: 3 reference za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

6%

60

Odgovorni nosilec naloge: 2 referenci za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

4%

40

Prostorski načrtovalec

2,5%

25

Prostorski načrtovalec: 5 referenc za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za
projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 točkami

2.5%

25

Prostorski načrtovalec: 1 referenca za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za
projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005

0,5%

5

Osebne reference člana PS

2,5%

25

Član PS: 5 referenc za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 točkami

2,5%

25

Član PS: 1 referenca za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005

0,5%

5

5%

50

univerzitetni diplomirani inženir informatike:
sodelovanje pri izdelavi programov opremljanja (za vsak program 5 točk)

2,5%

25

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva - prometna smer, član IZS (licenca G)
sodelovanje pri izdelovanju programov opremljanja ali vrednotenju prometne infrastrikture (za vsak program ali vrednotenje 5 točk)

2,5%

25

Dodatne točke skupaj
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– merilo ponudbene cene
Merila
II.

Vrednost merila

Maksimalne točke

50%

500

Ponudbena cena razpisanih del
Najnižja ponudba (cena ponudbe min) doseže maksimalno število točk, in
sicer 500.
Točke za oceno ostalih dražjih ponudb se izračunavajo na podlagi sledeče
formule:
Cena ponudbe min * 500
Točke za oceno ponudbe i = ----------------------------------------Cena ponudbe i

Skupno vrednotenje ponudbe
Zap. št.

Merila

Vrednost merila

Maksimalno število točk

I.

Kadrovska zasedba

30%

300

I.a

Reference projektne skupine

20%

200

II.

Ponudbena cena razpisanih storitev

50%

500

100%

1000

Skupaj
Opozorilo: Pri enakem seštevku točk se
kot najugodnejša pogodba šteje tista, ki ima
nižjo ponudbeno ceno. Maksimalno število
točk je 1000.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-08-0002/2006 – 05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.

Št. 430-329/2006-2
Ob-14846/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
- vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
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: storitev.
Kategorija storitve: 1 (storitve vzdrževanja in popravila navedeno v prilogi
ZJN-1A).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 245/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje, vzdrževanje in verifikacija
elektronske merilne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:

– storitve se bodo predvidoma izvajale
pri izvajalcu,
– usposabljanje: MORS SV, PP, LOGB
– Oddelek za tehnologijo, Leskoškova 7,
Vojašnica Moste-Polje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31710000-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
izvajalec bo za naročnika sam ali (v dogovoru z naročnikom) preko podizvajalcev, izvajal
servisna, vzdrževalna in verifikacijska dela na
elektronski merilni opremi. Podrobnejša specifikacija z okvirno količino je razvidna v razpisni
dokumentaciji. Vse storitve se bodo izvajale v
soglasju in po dogovoru z naročnikom.
Izbrani izvajalec bo za naročnika (predvidoma enkrat) izvedel enodnevno usposabljanje pripadnikov SV (predvidoma za 15 oseb)
s temo “Obvladovanje merilne opreme” z
vsebino, ki zajema vsaj naslednja področja:
– mednarodni vidiki ter slovenska ureditev področja meroslovja,
– povezava zahtev standardov ISO,
– postopki preverjanja etalonov, referenčnih materialov in meril,
– merilna negotovost in sledljivost meritev,
– dokumenti in zapisi,
– evidenca in nadzor merilne opreme,
– interni pravilnik za obvladovanje merilne opreme,
– obvladovanje stroškov,
– praktični primeri.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila do 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora:
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, veljavno do 31. 8.
2006,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo moral
predložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV in bo morala
veljati še 30 dni od predvidenega zadnjega
roka dobave.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) – sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije,

Mestna občina Velenje
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– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN-1, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Poslovni
register Slovenije, ne starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da je finančno in poslovno sposoben.
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdani v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdani v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem

mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
· da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za
ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika)
· da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim
in ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika)
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo – cene ter priložene morebitne priloge,
– da ima priložen okvirni program usposabljanja,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano veljavno potrdilo o akreditaciji in s tem
vzpostavljen ssitem merilne sledljivosti na
mednarodni ravni,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– sklop A:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 245/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elemen-
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tov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 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 sklenitve pogodbe, predvidoma do 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-14957/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZRSZ, kontaktna oseba: Irena Lužar, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-02-96, faks 01/479-02-61,
elektronska pošta: irena.luzar@ess.gov.si,
internetni naslov: http://www.ess.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 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira izvajalcev programa
Drugače o poklicih.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
program Drugače o poklicih, seznanja
mlade in odrasle s poklici in omogoča
ustreznejšo poklicno odločitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: kraji izvedbe so območne službe Zavoda RS za
zaposlovanje, in sicer: Celje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
skupna višina sredstev je 18,000.000 SIT.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava s podpisano bianco menico.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. Stroški organizacije predavanj – predstavitev poklicev: najvišji priznani strošek za
organizacijo predavanj – predstavitev poklicev v primeru, da se predavatelju izplača
honorar je 8.610 SIT, oziroma 5.380 SIT, če
predavanje izvaja predavatelj, ki ne zahteva
honorarja,
2. Stroški organizacije obiska podjetja za
skupino do 10 udeležencev: največ 1.075,00
SIT na udeleženca,
3. Stroški organizacije obiska na šoli z
namenom promocije poklicev, za katere šola
izobražuje, se izbranemu izvajalcu prizna
strošek 5.380 SIT.
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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: pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pravne osebe: redni izpisek iz sodnega
registra,
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike
Slovenije, oziroma redni izpisek iz sodnega
registra podjetij, če podjetje ustreza merilom
za srednje oziroma velike družbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava udeleženca, da proti njemu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje prijaviteljevega poslovanja,
– izjava udeleženca, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajate, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o ustrezni kadrovski
zasedbi,
– izjava udeleženca, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa,
– izjava udeleženca, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco,
– izjava prijavitelja, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije in da so podatki v prijavi resnični.
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 12.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami – šolami (na področju poklicne orientacije) v zadnjih dveh letih,
2. sodelovanje z delodajalci (na področju
poklicne orientacije) v zadnjih dveh letih,
3. ponujena cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
961-6/2006-9900-1847.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2008.
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 30. 7. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 13. uri, Ljubljana, CS ZRSZ, Rožna dolina, Cesta IX/6.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
ZRSZ
Št. 5/2006-6
Ob-14958/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-67-00, faks 01/474-67-47, elektronska pošta: jnvv.licence@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalskadruzba.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 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem licenc (OSL) za MS produkte v
obdobju do 31. 10. 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 5,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe - izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko

evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji
ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora izkazati, da so kadri,
s katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, primerno strokovno
usposobljeni, tako da bodo sposobni izvesti
storitev, ki je predmet naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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:
KAD/JNVV-5/2006-7.
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.
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: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb se morajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 14. uri, sedež naročnika, III. nadstropje,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-14644/06
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., kontaktni
osebi: mag. Milan Vižintin – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, 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 16/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kovinsko oklopljene zračno izolirane celice z dvosistemskimi zbiralkami za RTP
110/20 kV Ravne – 9 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., RTP
110/20 kV Ravne.
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: 9 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
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 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: 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 v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot 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: ceno, plačilni rok, 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 21. 6. 2006.
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 16/06 (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 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: 21. 6.
2006 ob 9. 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: mag. Milan
Vižintin, tel. 03/42-01-350 za tehnični del,
Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473 za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 965/06
Ob-14658/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: jav-
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na.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Aleksander Arhar (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik (splošni
del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za dvoletno obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je franko ekonomat Elektro Ljubljana
d.d. na Slovenski c. 58, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji in specifikaciji
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
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– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedeni najmanj eni dobavi
razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih,
pri čemer je znašala njena vrednost vsaj
50% ponudbene vrednosti naročila,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
2. popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije (17% delež),
3. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-16-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 10. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 9. 6. 2006
do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 102/1698/2006
Ob-14583/06
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: mag.
Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Hailu.kifle@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, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-25-11, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 88/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektromontažnih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: predmetni objekti: DV
110 kV Beričevo-Kleče, DV 110 kV Beričevo-Domžale, DV 110 kV Domžale-Kleče,
DV 220 kV Beričevo-Podlog in DV 220 kV
Beričevo-Kleče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 3. 7. 2006 in/ali konec
13. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– ena odlično ocenjena referenca dejanskega izvajalca del za rekonstrukcijo (z
montažo s kompozitnimi izolatorskimi verigami) DV 110 kV in višjega napetostnega
nivoja v dolžini 30 km, v zadnjih treh letih.
Ponudnik naj navede številko pogodbe, leto
izvedbe, naslov projekta – objekta. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika;
– ponudnik mora priložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo
kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Za vse
delavce iz seznama mora biti predloženo
dokazilo, da imajo izkušnje na rekonstrukciji
vsaj enega DV 110 kV in višjega napetostnega nivoja;
– ponudnik mora v ponudbi navesti podatke za dejanskega odgovornega vodjo del
in dejanskega vodjo delovne skupine, ki bosta imenovana za izvedbo predmetnih del;
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki so določeni v ZGO–1 in imeti izkušnje pri vodenju del na najmanj treh DV
110 kV in višjega napetostnega nivoja za
razpisana dela. Dokazilo mora biti potrjeno
s strani naročnika;
– ustreznost mehanizacije za izvedbo
predmetnih del – dokazilo je seznam mehanizacije, iz katerega je razviden tip, oprema in
orodja, ki bodo uporabljena pri izvedbi del;
– ponudnik mora dostaviti dinamični terminski plan izvedbe del v elektronski (na
CD-ju ali disketi) in v pisni obliki. Terminski
plan mora biti izdelan znotraj spodaj navedenih predvidenih izklopov daljnovodov
in sicer za posamezna napenjalna polja.
Razvidna morajo biti pripravljalna dela, zamenjava opreme ter križanja v posameznih
napenjalnih poljih;
– ogled trase je za dejanske izvajalce del
obvezen. Ogled bo 2. 6. 2006 (izdana bodo
potrdila o ogledu), zborno mesto je RTP
Beričevo, ob 10. uri;
– izvedba del bo za sklop A: DV 110
kV Beričevo-Kleče v času od 3. 7. 2006 do
23. 7. 2006 za enosistemski del, za dvosistemski del pa v času od 31. 7. 2006 do
12. 8. 2006. Sklop B: DV 110 kV BeričevoDomžale v času od 24. 7. 2006 do 30. 7.
2006 za enosistemski del, za dvosistemski
del pa od 31. 7. 2006 do 12. 8. 2006 in
DV 110 kV Domžale-Kleče v času od 1. 11.
2006 do 13. 11. 2006 kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere, sicer se rok
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izvedbe prenese v leto 2007. Sklop C: DV
220 kV Beričevo-Podlog – sanacija SM 100
(78) v času od 28. 8. 2006 do 13. 9. 2006 in
DV 220 kV Beričevo-Kleče v času od 14. 9.
2006 do 24. 9. 2006;
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo na
dvosistemskem DV izvajal dela v pogojih, ko
bo en sistem ostal pod napetostjo. Dela bo
možno izvesti samo v primeru, da bo elektroenergetska situacija dovoljevala izklope
daljnovodov;
– garancijski rok za izvedena dela je 18
mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del;
– rok plačila je 60 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 88/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 30.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 88/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled bo dne 2. 6. 2006 ob 10. uri v objektu
RTP Beričevo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1021/06
Ob-14657/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podje-

tje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Mirko Koren, univ. dipl. inž.
gradb. (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik (splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I. nadstropje,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja objekta – garaža za tovornjake in
centralno skladišče za števce – objekt 3
v Domžalah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Podrečje pri Domžalah.
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: razvidno iz popisa del v tehnični razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec julij 2006 in/ali konec v 4 mesecih po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
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 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
 BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
 dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (= soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe.
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:
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1. skupna ponudbena vrednost (87%
delež),
2. potrjene reference (17% delež),
3. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 26/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-26-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 10. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 10.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 9. 6. 2006
do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 66/1684/2006
Ob-14584/06
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:
Uroš-Benjamin Iljaž, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-24-42, elektronska pošta: uroš.iljaž@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: vzdrževanje ELES-ovih klimatskih
in prezračevalnih naprav: redni servisi
ter posredovanje pri odpravi havarij na
vpoklic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hajdrihova 2, EP Ljubljana, EP Primorska, EP Podlog, EP Maribor.
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: pogodba bo sklenjena za eno
leto.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5% skupne ponudbene cene 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
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
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:
– ponudnik mora upoštevati vse zahteve
iz tehničnih razpisnih pogojev;
– ponudnik mora na začetku tekočega
leta posredovati pogodbenemu predstavniku naročnika cenik rezervnih delov za tekoče leto, ki bo veljal celo leto;
– plačilo opravljenih storitev (spomladanski in jesenski servis ter posredovanje
pri odpravi havarij na vpoklic) bo po opravljenem delu v 60 dneh od datuma izdaje
računa;
– ponudnik oziroma njegov podizvajalec (dejanski izvajalec del) mora imeti pooblastilo proizvajalca klimatskih naprav za
vzdrževanje njegovih naprav, ki ne sme biti
starejše od 1 leta;
– ponudnik mora za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav zagotavljati originalne rezervne dele in priložiti
cenik rezervnih delov z veljavnostjo eno
leto;
– ponudnik mora zagotoviti odzivni čas
za intervencije v delovnem času največ 2
uri, izven delovnega časa pa največ 8 ur;
– ponudnik mora pristati na pogoj, da bo
za posamezen EP (dislocirana enota) izbran
samo 1 nosilec posla (najboljši od tistih, ki
pokriva večino klima naprav), ki pa ima lahko za vzdrževanje posameznih vrst naprav
več podizvajalcev;
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
naročnik z izbranimi ponudniki sklenil ustrezno pogodbo za določen čas enega leta z
možnostjo podaljšanja za največ dve leti.
V primeru podaljšanja bo naročnik z izvajalcem sklenil ustrezen aneks, pogodbena

cena pa se bo gibala v skladu z indeksom
bruto OD, ki ga mesečno objavlja Statistični
urad RS.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: ponudbena cena servisa za 1 napravo (70%), ponudbena cena
delovne ure v primeru intervencije (30%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 35/2006, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 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: 19. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 85/1666/2006
Ob-14585/06
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: Metod Prošek, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-34-40,
faks +386/1/474-34-42, elektronska pošta:
Metod.prošek@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 72/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tehnična podpora lastnemu vzdrževanju
in obratovanju IP MPLS omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: TK sistem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: pogodba bo sklenjena za eno
leto.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 21,000.000 SIT 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
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
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:
– ponudnik mora upoštevati vse zahteve
iz tehničnih razpisnih pogojev;
– ponudnik oziroma njegov podizvajalec
(dejanski izvajalec del) mora imeti veljavno
pooblastilo proizvajalca naprav za vzdrževanje njegovih naprav, ki ne sme biti starejše
od 1 leta;
– ponudnik mora svojo usposobljenost
za delo dokazati z eno veljavno pogodbo o
tehnični podpori in vzdrževanju istovrstne
opreme, seznamom tehničnega osebja (najmanj tri osebe) usposobljenega za delo s
tovrstno opremo, ki je pri ponudniku (podizvajalcu) v rednem delovnem razmerju. Tehnično osebje mora imeti najmanj 6. stopnjo
izobrazbe, opravljena ustrezna šolanja in
najmanj triletne delovne izkušnje s področja
ponujenih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 72/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 72/2006, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 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: 19. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 49/1722/2006
Ob-14586/06
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:
Slavko Grajfoner, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Slavko.Grajfoner@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.,
kontaktna oseba: Katarina Krepfl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-11, faks ++386/1/474-25-02,
elektronska pošta: Katarina.Krepfl@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepfl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.1) 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: 94/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava študij za potrebe prenosnega
omrežja Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 do 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključe-
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nim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena cena za študijo,
2. tehnična ponudba za študijo:
a) predlog programa in metodologije dela
izdelave študije,
b) reference dejanskega izvajalca (podjetja), potrjene s strani naročnikov za predmet naročila,
c) reference kadrov dejanskega izvajalca, za predmet naročila.
Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 94/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
26. 6. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 6.000 (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 94/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
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: 19. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Javni razpisi za
koncesijo gradnje
Št. 95/2006
Ob-14429/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14,
faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov:
www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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
kandidature: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Koncesija – odpadna
voda.
II.1.2) Opis: podelitev koncesije za izvajanje javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
II.1.3) Lokacija: ZGO Ravne na Koroškem.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odvajanje in očiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vključno z deponiranjem
blata.
III.1.1) 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:
1. je lahko pravna ali fizična oseba ali
konzorcij takšnih oseb,
2. mora imeti veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
3. mora izpolnjevati pogoje o nekaznovanosti po ZJN-1,
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. ter ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravna ali fizična oseba ali konzorcij
takšnih oseb.
III.1.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirana bilanca
uspeha za leto 2005 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2005.
III.1.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predstavitev ponudnika in tehnični elaborat, iz katerega izhaja ponudnikova usposobljenost (kadri, sredstva, znanja)
za izvajanje javne službe in način izvajanja
javne službe.
IV.1) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference.
IV.2.2) Skrajni rok za sprejemanje kandidatur: 17. 7. 2006.
IV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 94/2006
Ob-14430/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14,
faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov:
www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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
kandidature: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Koncesija – pitna voda.
II.1.2) Opis: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
II.1.3) Lokacija: ZGO Ravne na Koroškem.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oskrba
s pitno vodo.
III.1.1) 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:
1. je lahko pravna ali fizična oseba ali
konzorcij takšnih oseb,
2. mora imeti veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
3. mora izpolnjevati pogoje o nekaznovanosti po ZJN-1,
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. izpolnjevati ostale pogoje iz razpisne
dokumentacije.
III.1.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravna ali fizična oseba ali konzorcij
takšnih oseb, kar ponudniki dokazujejo z izpiskom iz sodne ali druge uradne evidence.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.1.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirana bilanca
uspeha za leto 2005 in revidirana bilanca
stanja na dan 31. 12. 2005. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
III.1.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predstavitev ponudnika in
tehnični elaborat, iz katerega izhaja ponudnikova usposobljenost (kadri, sredstva,
znanja) za izvajanje službe in način izvajanja službe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference.
IV.2.2) Skrajni rok za sprejemanje kandidatur: 17. 7. 2006.
IV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Občina Ravne na Koroškem

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-14411/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Lea Zupančič, tel.
+386/1/478-86-04,e-pošta:lea.zupancic@gov.si,
faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMPO-5/2005-2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: nakup Entrust spletnih licenc za izdajatelja SIGEN-CA;
– sklop 2: nakup, namestitev in vzdrževanje licenčne programske opreme za
potrebe biometričnih potnih listov;
– sklop 3: nakup programske opreme
za arhiviranje Symantec – Veritas.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.10.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a):
Vrednost: 16,750.885,50 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-2
Naslov:
Sklop 1: nakup Entrust spletnih licenc za
izdajatelja SIGEN-CA; sklop 2: nakup, namestitev in vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe biometričnih potnih
listov.
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
S & T Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/58-55-200,
internetni naslov: http://www.snt.si, faks
+386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,000.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
15,989.361,66 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-2
Naslov:
Sklop 3: nakup programske opreme za
arhiviranje Symantec – Veritas.
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Marand inženiring d.o.o., Koprska ulica
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@marand.si, tel. +386/1/470-31-00, intenetni naslov: http://www.marand.si, faks
+386/1/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 900.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
762.523,84 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14418/06
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., kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.20.00.00, dodatni predmeti:
30.24.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-12/06.
II.5) Kratek opis: pridobitev licence za
uporabo programske opreme Microsoft.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,600.000 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. PSP-12/06: S & T Hermes
Plus, d.d., kontaktna oseba: Aleš Pavlič, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: ales.pavlic@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: za prvo leto 12,078.267 SIT; za

drugo leto 13,461.362 SIT in za tretje leto
13,461.362 SIT; najnižja ponudba za triletno
obdobje 39,000.991 SIT, najvišja ponudba
40,055.345,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP-12/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5796/06 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: 16. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-14420/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOP
Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktna oseba:
Bogdan Lilija, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-77-00, faks
03/566-77-14, elektronska pošta: lilija@kopzagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: tovorno vozilo s teleskopsko platformo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok dobave,
– rok plačila,
– garancijski rok za teleskopsko platformo,
– garancijski rok za šasijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-4864/06 z dne 24. 2.
2006: TT-Trgotehna, d.o.o., kontaktna oseba: Ferdin Niko, Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel. 01/513-77-84, faks 01/513-77-99,
elektronska pošta: niko.ferdin@tt-trgotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,499.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4864/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 430-2/2006
Ob-14423/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Uroš Ostrež, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-36-42, faks 01/478-35-44, elektronska pošta: uros.ostrez@gov.si, internetni
naslov: www.mg-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala po treh sklopih, in sicer: 1.
sklop – fotokopirni papir, 2. sklop – tonerji, kartuše, črnila, 3. sklop – drug pisarniški material.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): sklop 1 – fotokopitni papir:
16,875.000 SIT, sklop 2 – tonerji, kartuše,
črnila: 17,125.000 SIT, sklop 3 – drug pisarniški material: 20,875.000 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 sklop 1 – fotokopirni papir:
DZS, založništvo in trgovina d.d., kontaktna
oseba: Mateja Bizjak, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-17,
faks 01/586-43-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,241.690,20 SIT, najvišja ponudba
12,822.832 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 sklop 2 – tonerji, kartuše,
črnila: DZS, založništvo in trgovina d.d.,
kontaktna oseba: Mateja Bizjak, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-17, faks 01/586-43-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,924.105,05 SIT, najvišja ponudba
16,853.607,07 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 sklop 3 – drug pisarniški material: DZS, založništvo in trgovina,
kontaktna oseba: Mateja Bizjak, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-17, faks 01/586-43-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,588.153,77 SIT, najvišja ponudba
13,751.045,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-718/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 3/9-1/2006
Ob-14424/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: šivalni material:
1. sklop: šivalni material – splošno,
2. sklop: šivalni material – za artroskopske posege rame,
3. sklop: šivalni material – za artroskopske posege splošno,
4. sklop: kožni spenjalniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,600.000 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. 1/2006: Johnson&Johnson
d.o.o., kontaktna oseba: Miranda Angelovski, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-18-00, faks
01/585-19-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,283.973,68 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:
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. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2618/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 2.3.-1185/06
Ob-14431/06
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/01/29-14-244, faks +386/01/29-14-806,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve: 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.23.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.26.00.00-9, 30.24.13.20-9,
30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Zaporedna številka naročila 4/2006 – INFO.
II.5) Kratek opis: prehod SAP R/3 na
evro z nadgradnjo na SAP ECC
– sklop 1 (LOT 1): nadgradnja SAP R/3
na zadnjo verzijo SAP ECC in prehod na
evro,
– POZ 1.1: migracija SAP R/3 4.6.c na
zadnjo verzijo SAP ECC,
– POZ 1.2: konverzija na UNICODE,
– POZ 1.3: prehod SAP R/3 na evro – 1.
del (Konverzija transakcijske valute),
– POZ 1.4: prehod SAP R/3 na evro – 2.
del (Konverzija lokalne valute).
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– sklop 2 (LOT 2 in 3): nadgradnja/razširitev obstoječega strežniškega sistema SAP
R/3 in njegovo vzdrževanje
– LOT 2: nadgradnja/razširitev obstoječega strežniškega sistema SAP R/3,
– LOT 3: vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme SAP R/3 (dobavljene v okviru LOT-a 2).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. zmožnost ponudnika in njegov tržni
položaj 50%,
2. ponujena oprema in storitve 30%,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/2006 – INFO, sklop
1: IDS Scheer, d.o.o., kontaktna oseba:
Darko Andrejič, Šmartinska c. 152G, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-47-11,
faks 01/587-47-12, elektronska pošta: darko.andreji@ids-scheer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,535.164,80 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. 4/2006 – INFO, sklop 2:
S&T Hermes Plus d,d., kontaktna oseba: Jurij Šav, Leskoškova c. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-204,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,147.405,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9, Ob-1374/06 z dne
27. 1. 2006
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-14597/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KIN.PS, kontaktna oseba: Sabina Prijatelj, Ribniki 62, 8290 Sevnica, Slovenija,
tel. 07/816-17-00, elektronska pošta: sabina@kin.si.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: računalniška oprema, komunikacijska oprema,
– sklop 2: programska oprema za zajem, obdelavo, arhiviranje, pošiljanje in
vročanje elektronskih dokumentov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: Liko-Pris

d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.854 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Mikrocop d.o.o.,
kontaktna oseba: Pauletič Igor, Šmartinska
cesta 134 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-42-80, faks 01/587-42-99, elektronska pošta: igor.pauletic@microcop.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15.000 EUR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3108/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
KIN.PS
Št. 241/06
Ob-14637/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-100,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,700.000 SIT za leto 2006.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Pekarna Postojna,
proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5/c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-10, faks 05/700-08-20, elektronska pošta: komerciala@kruhek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,875.998,20
SIT, najvišja ponudba 2,333.608,33 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Celjske mesnine d.d.,
kontaktni osebi: Silvo Jevšnik in Jelka Rih-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ter, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-50
in 03/425-52-33, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8,892.060
SIT.
Valuta: 60 dni.
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: Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Bojana Pečnik, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/528-12-26, faks 01/528-15-26, elektronska pošta: naročilaJJ@jata-emona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 735.507,66
SIT, najvišja ponudba 937.200,01 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: Mlinotest živilska industrija
d.d., kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-45-00, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,146.593,62
SIT, najvišja ponudba 1,363.769,63 SIT.
Valuta: 60 dni.
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: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi
3/a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: erasv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 9,796.341,20
SIT, najvišja ponudba 10,400.115,08 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktni osebi: Ester Furlan, vodja prodaje mleka in Vera Trafela, zastopnica,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija,
tel. 05/367-12-00, faks 05/367-13-18, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.
si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 6,446.205,85
SIT, najvišja ponudba 7,234.000,40 SIT.
Valuta: 60 dni.
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: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/780-04-44,

faks 03/780-04-45, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 539.960
SIT, najvišja ponudba 1,170.069,27 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mihael Zakoč, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,019.805,68
SIT, najvišja ponudba 1,222.395,02 SIT.
Valuta: 60 dni.
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: 5 (za sklop
4); 4 (za sklop 6 in 10); 4, od tega 3 pravilne
(za sklop 7); 3 (za sklop 9); 2 (za sklop 8 in
11); 2, od tega 1 pravilna (za sklop 5).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25399/05, št. 473/05, strani
6887 – 6889, Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 2.3.-1207/06
Ob-14666/06
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: Marjan Kozmus, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-33-231, faks +386/1/29-33-880,
elektronska pošta: marjan.kozmus@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.22.15.11-9.
II.5) Kratek opis: nabava 3 kom viličar
plinski 1,8 t, 2 kom viličar dizel 3 t, 2 kom
viličar dizel 5 t in 1 kom viličar dizel 7 t.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. višina ponudbene cene – utež 90%,
2. čas garancije – utež 4%,
3. cena vzdrževanja – utež 6%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40/2005-TP: nabava
3 kom viličar plinski 1,8 t, 2 kom viličar
dizel 3 t, 2 kom viličar dizel 5 t in 1 kom viličar dizel 7 t: Gorenje GTI, d.o.o., kontaktna
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oseba: Cita Špital, Partizanska 12, 3320
Velenje, Slovenija, tel. +386/3/899-14-21,
faks +386/3/899-26-06, elektronska pošta:
cita.spital@gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,601.584 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37884/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 2.3.-1207/06
Ob-14667/06
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: Borislava Angelovski, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/2/29-22-380, faks
+386/2/29-22-715, elektronska pošta: borislava.angelovski@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34134000-5, 34136000-9, 34136100-0.
II.5) Kratek opis: nabava 1 kom novega
tovornega cestnega vozila nosilnosti 12 t
za dostavo vagonskih pošiljk celuloze s
podaljšano šasijo in dodatnim kolesom,
3 kom novih cestnih tovornih vozil nosilnosti 3,5 t za potrebe dostave malih
pošiljk (dvižna rampa, ADR) in 3 kom
novih cestnih tovornih vozil tipa furgon
nosilnosti 1,5 t (ADR oprema) za potrebe
dostave malih pošiljk uporabnikom lociranim v ožjih mestnih središčih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. višina ponudbene cene – utež 90%,
2. čas garancije – utež 4%,
3. cena vzdrževanja – utež 6%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 42/2005-TP: nabava
1 kom novega tovornega cestnega vozila
nosilnosti 12 t za dostavo vagonskih pošiljk
celuloze s podaljšano šasijo in dodatnim
kolesom, 3 kom novih cestnih tovornih vozil
nosilnosti 3,5 t za potrebe dostave malih
pošiljk (dvižna rampa, ADR) in 3 kom novih
cestnih tovornih vozil tipa furgon nosilnosti
1,5 t (ADR oprema) za potrebe dostave malih pošiljk uporabnikom lociranim v ožjih mestnih središčih: Gimpex, d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Kužnik, Ločna 10a, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. +386/1/200-71-40,
faks +386/1/200-71-60, elektronska pošta:
tone.kuznik@gimpex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,350.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37881/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 148-10
Ob-14815/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek, Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-43.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03B/2005.
II.5) Kratek opis: nakup električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 mio SIT/leto.
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. 03B/2005: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Robert Jelenc, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks
01/430-69-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,497.341,02
SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03B/2005.
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; Št. 3777-01, Ob-36848/05 z dne
30. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2006.
Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve

Gradnje
Ob-14264/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Miha Glavič,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-10, faks 02/684-09-28,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si,
internetni naslov: http://www.duplek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sekundarna kanalizacija
naselja Sp. Duplek.
II.5) Kratek opis: izgradnja sekundarne
kanalizacije naselja Spodnji Duplek ter
priključitev na že zgrajen kanalizacijski
kolektor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159,837.005,80 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (85 točk),
– reference ponudnika (5 točk),
– garancijo (5 točk),
– certifikat ISO 9001 (2,5 točke),
– certifikat ISO 14001 (2,5 točke).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05-11/2005: Stadij
d.o.o., kontaktna oseba: Matej Stegel, Tržaška cesta 50A, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/721-14-20, faks 05/721-14-22, elektronska pošta: ino@stadij.si, internetni naslov: www.stadij.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,316.583,30 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: 352-05-11/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37405/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: objekt: javna kanalizacija.
Izbranemu ponudniku bo naročnik za
morebitne nove storitve ali gradnje, ki bodo
ponovitev podobnih storitev ali gradenj v
roku treh let od sklenitve pogodbe, predvidoma oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 89.
členom ZJN-1-UPB-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Občina Duplek
Št. 403-312/2005
Ob-14268/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31, faks 05/365-91-33,
elektronska pošta: peterkete@ajdovscina.si,
internetni naslov: www.ajdovscina.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: 403-312/05.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izgradnjo Osnovne šole Šturje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 710,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. l100-920/06-JL: Primorje d.d., kontaktna oseba: Jurij Lozar, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-000, internetni naslov:
www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 625,000.000 SIT;
najnižja ponudba 625,000.000 SIT, najvišja
ponudba 900,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-312/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 120 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36718/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 217/06
Ob-14409/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna
oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520,
faks 03/54-34-501, elektronska pošta:
nada.martincic@zd-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JNG/06-003.
II.5) Kratek opis: obnova (rekonstrukcija) ambulant in sanitarij otroškega dispanzerja v JZ Zdravstvenem domu Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,722.736 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-JNG/06-003: Remont
d.d., kontaktna oseba: Amon Bogomir, direktor, Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-41-00, faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,631.255,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. KM Inštalacije d.o.o., Škofja vas 65,
3211 Škofja vas.
Vrednost: 12,533.189,21 SIT. Delež: ca.
23%.
2. Elektroturnšek Inštalacije d.o.o., Mariborska 86, 3000 Celje.
Vrednost (brez DDV): 6,732.384 SIT. Delež: ca. 12%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 217/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5945/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Javni zavod Zdravstveni dom Celje
Ob-14413/06
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.,
kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-01/06.
II.5) Kratek opis:
– plinifikacija Občine Brezovica I. faza
(KS Brezovica) – gradbena dela in
– obnova vodovoda DN 400 ob Tržaški
cesti v Ljubljani (odsek od Gorjanca do
Brezovice).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 312,000.000 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. PI-01/06: Prenova-Gradbenik, d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Kovač,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel. 01/500-13-20, faks 01/500-13-25,
elektronska pošta: info@prenova-gradbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
plinifikacija Občine Brezovica I. faza (KS
Brezovica) – gradbena dela 142,509.089
SIT in obnova vodovoda DN 400 ob Tržaški
cesti v Ljubljani (odsek od Gorjanca do Brezovice) 126,487.000 SIT; najnižja ponudba
268,996.089 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: PI-01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3744/06 z dne 17. 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: 16. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-14415/06
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., kontaktna oseba: Srečko Trunkelj, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-02/06.
II.5) Kratek opis: plinifikacija Občine
Brezovica I. faza (KS Brezovica) – strojna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 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. PI-02/06: IMP Promont
Montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: damjan.mocnik@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: 37,964.323,03 SIT; najnižja ponudba
37,964.323,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-02/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3903/06 z dne 17. 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: 16. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-14416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-070/2005-1L-ODP/G.
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II.5) Kratek opis: suhomontažna in tlakarska dela na RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-070/2005-1L-ODP/G:
Vikomont d.o.o., kontaktna oseba: Vinko
Kosradinović, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-86-06,
faks 01/510-86-07, elektronska pošta: vikomont@siol.net.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-070/2005-1LODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005; Ob-35863/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel dve
ponudbi, od tega samo eno pravilno.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-14422/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 2b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: prizidava učilnic,
knjižnice in zbornice ter rekonstrukcija
upravnih prostorov v Osnovni šoli Mojstrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430/4: Gradis skupina G, d.d., kontaktna oseba:
Milan Pukšič, inž. grad., Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-77-10, faks 01/520-76-70, elektronska pošta: info@gradis-skupinag.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 141,755.070 SIT, ali:
najnižja ponudba: 141,755.070 SIT, najvišja
ponudba: 157,277.641 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
Vrednost (brez DDV): 70,000.000 SIT.
Delež: 50%.
VI.1) Alije to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-4504/06 Ur. l. RS, št. 19-20 z
dne 24. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Občina Kranjska Gora
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Ob-14443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-073/2005-1L-ODP/G.
II.5) Kratek opis: izvajanje gradbenih
del na objektih RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-073/2005-1LODP/G.
Naročnik skladno z določili ZJN-1A ni
izbral nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-073/2005-1LODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34364/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-14460/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si,
internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-03/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja gasilskega
doma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradbinec GIP, gradbeništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Ambrož Mrzlikar, inž. grad.,
Nazorjeva 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/27-11-000, faks 04/27-11-010, elektronska pošta: Info@gradbinec-gip.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 176,795.843,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006 in
Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 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: 16. 5. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-14480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.12-6.
II.5) Kratek opis: izgradnja večnamenskega paviljona – prizidek BP.
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: Evroinvest d.o.o., Industrijska cesta 5,
Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 27,517.747,36 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Dom upokojencev Nova Gorica
pooblaščenec za izvedbo postopka
SIB d.o.o., Maribor
Ob-14600/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Lužar,
Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-27, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: http://www.lekarna-lj.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.26.27.00-8.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
adaptacijo poslovne enote Lekarna Idrija
in službenega stanovanja v Idriji.
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. 1800-3/2006: Adaptacijevzdrževanje d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Mihalič, Ribičičeva 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-32-867, faks 01/42-32-868,
elektronska pošta: info@adaptacije-vzdrzevanje.si, internetni naslov: www.adaptacijevzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,344.720 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 31. 3. 2006,
Ob-8489/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-14700/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Juršinci, kontaktna oseba: Drago Slameršak, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, Slovenija, tel.
02/758-21-41, faks 02/758-24-61, elektronska pošta: drago.slamersak@jursinci.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: adaptacija kuhinje v
OŠ Juršinci.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudba cena,
– najkrajši rok izvedbe,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Gradis GP Gradnje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Darko Žuran, Ormoška cesta
22, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-58-00,
faks 02/771-78-41, elektronska pošta: darko.zuran@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,859.422,42 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:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS z dne 24. 2. 2006,
Ob-5122/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Občina Juršinci
Ob-14816/06
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.
+386/5/66-46-100, faks +386/5/62-71-602,
elektronska pošta: info@koper.si, internetni
naslov: www.koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.62-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 52211.
II.5) Kratek opis: asfaltiranje odseka
od glavne ceste GI-10 Rižana-Dekani do
ceste Bertoki-Bivje, od km 0,000 do km
2,239 na kolesarski poti Parenzana, in
sicer:
– po projektni dokumentaciji,
– po ponudbi izbranega ponudnika,
– po razpisnih pogojih ter
– v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke, dobrimi običaji solidnega
izvajalca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,250.000 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. JNVV-G-6/2006:
CPK d.d., kontaktna oseba: Svobodan
Kos, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, faks 05/66-30-271, internetni naslov:
info@cpk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,081.164,26 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:
14. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5768/06 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Pobuda Skupnosti INTERREG III A,
Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/06
Ob-14825/06
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
01/300-99-01.
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:
452.30.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000467.
II.5) Kratek opis: vgradnja optičnega
kabla med Vipavo in Vrtojbo.
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 dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: Mensel d.o.o., kontaktna oseba: Darko Grum, univ. dipl. inž. el.,
Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 27,499.820 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: 2005/000467.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 1.
3, 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 82/05 z dne 9. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 134-1/06
Ob-15032/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Ptuj, kontaktna oseba: Branko Kumer, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-71-700, faks 02/78-71-711,
elektronska pošta: scpinfo@scptuj.si, internetni naslov: www.scptuj.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: 1/JN-učni center-Vičava.
II.5) Kratek opis: prenova in rekonstrukcija Učnega centra Vičava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 315,000.000 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/JN-učni center-Vičava:
GP Project ING, kontaktna oseba: Aleš Vobner, Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-88-56, faks 02/787-88-57,
elektronska pošta: gp.projecting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 331,918.075,23 SIT;
najnižja ponudba 331,918.075,23 SIT, najvišja ponudba 518,989.739,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/JN-učni centerVičava.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6687/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2006.
Šolski center Ptuj

Storitve
Ob-14405/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Roma-
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na Pečnik, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-372, faks
07/49-81-276, elektronska pošta: Romana.pecnik@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 77310000-6(cpv).
II.5) Kratek opis: vzdrževanje parkov
nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v Občini Krško v letih
2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 1VVS: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Nikola Markovič, Leskovška cesta 2a,
2870 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudbena cena za
obe razpisani leti 59,984.630,40 SIT; najvišja ponudbena cena za obe razpisani leti
71,816.078,40 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: 356-2/2006 O603.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1018/06 z dne 27. 1. 2006 (Uradni list RS); 2006/S 18-019957(TED).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Občina Krško
Ob-14406/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Romana Pečnik, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-372, faks
07/49-81-276, elektronska pošta: Romana.pecnik@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1 kategorija.
II.5) Kratek opis: redno letno vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško za leti
2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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. 2VVS: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna ose-
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ba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
2870 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudbena cena za
obe razpisani leti 251,140.006,52 SIT; najvišja ponudbena cena za obe razpisani leti
269,850.143,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež 66%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-2/2006 O603.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1632/06 z dne 27. 1. 2006 (Uradni list RS); 2006/S 18-019951(TED).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2006.
Občina Krško
Ob-14412/06
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: 7-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programskega paketa Spectrum, vzdrževanje programskega paketa Remedy ITSM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19/S: Evertec Technology
d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,654.473,30 SIT:
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Št. 430-127/2006-9
Ob-14432/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
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01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 94/2006 – PSP,
vzdrževanje baze EVID.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje baze
EVID.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT brez vključenega DDV
(za leto 2006 in 2007).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 94/2006 – PSP:
Comland razvoj informacijskih rešitev d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/4380-159.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,937.825,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-127/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 678/06
Ob-14433/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-18, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
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 z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Zvezna republika
Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 4.500 m3 NMB 95, 4.500 m3
JET A1 in 35.000 m3 srednjih destilatov
– 1.B storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN4/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov.
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2006.

V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMVDeutschlandGmbH, HaimingerstraBe 1, D-84489
Burghausen, Zvezna republika Nemčija, 84489 Burghausen, Nemčija, e-pošta:
hans.kolar@omv.com,tel.0043/1/4044-0220-36,
0043/1/4044-0622-036.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN4/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov.
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.blenkus@petrol.si, tel.
+386/1/471-43-59, faks +386/1/471-41-39,
internetni naslov: www.petrol.si.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 678/06
Ob-14434/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-18, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
Internetni
naslov
profila
kupca:
www.petrol.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
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 z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Instalacija d.o.o.,
Sermin 10A, 6000 Koper.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 4.500 m3 NMB 95, 4.500 m3
JET A1 in 35.000 m3 srednjih destilatov
– 1.B storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN7/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljublja-
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na, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.blenkus@petrol.si, tel.
+386/1/471-43-59, faks +386/1/471-41-39,
internetni naslov: www.petrol.si.
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: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 678/06
Ob-14435/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-18, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
Internetni
naslov
profila
kupca:
www.cargill.com.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: ladijski transport dieselskega goriva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 26.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Hamburg (ZRN in
Luka Koper (Slovenija).
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
ladijski transport 20.232 m3 dieselskega
goriva iz Hamburga v Koper – 1.B storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60123300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN8/06-REZ
Naslov: ladijski transport dieselskega
goriva.
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cargill International SA, 14,CheminDe-Normandie, 1211
Geneva, e-pošta: ernst_herger@cargill.com,
tel. +41/22-703-20-87, +41/22-703-21-22.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-14593/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Saša Belaj, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-41, faks 01/478-90-35, elektronska pošta: Sasa.Belaj@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: spremljanje razvoja
kmetijstva v Sloveniji v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/06: Kmetijski inštitut
Slovenije, kontaktna oseba: Andrej Simončič, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-10/2005-41
Ob-14677/06
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 ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 414/2005-ODP za
dobavo nadomestnih delov za vzdrževanje
vozil znamke TAM.
II.5) Kratek opis: dobava nadomestnih
delov za vzdrževanje vozil znamke TAM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižjo vrednost ponudbe, kjer je ponudnik z najnižjo ponudbo dobil maks. 90
točk, ostali sorazmerno manj in
– najdaljši ponujeni garancijski rok, kjer
je ponudnik z najdaljšim rokom dobil maks.
10 točk, ostali sorazmerno manj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 414/2005ODP: GOM AVTO d.o.o., kontaktna oseba:
Šivec Sabina, Ulica Staneta Severja 5, 2000
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Maribor, Slovenija, tel. 02/332-60-37, faks
02/332-19-26, elektronska pošta: gtrans02@
volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba: 50,163.840,40 SIT, najvišja ponudba:
81,432.860,28 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: 430-10/2005-41.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-34053/05 (Ur. l. RS, št. 110/05)
z dne 9. 12. 2005 in popravek Ob-37336/05
(Ur. l. RS, št. 1-2/06) z dne 6. 1. 2006 ter
2005/S 235-232016 z dne 7. 12. 2005 in
2006/S 1-000018 z dne 4. 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: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-136/2005
Ob-14848/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izdelavo
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
objekta in rekonstrukcijo pripadajoče zunanje ureditve policijske postaje Cerknica, št.
430-136/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo objekta in rekonstrukcijo
pripadajoče zunanje ureditve policijske
postaje Cerknica in pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi soglasji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-136/2005:
ART.A Design Ljubljana d.o.o., kontaktna
oseba: Franc Avbelj, Gradaška 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/426-50-83,
faks +386/1/426-23-78, elektronska pošta:
arta@arta-design.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,410.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež elektro instalacije 9,5%;
delež izvedba projektiranja strojne instalacije 14%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-136/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 65-67 z dne 15. 7.
2005, Ob-19784/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-14378/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-03/2006-ident
204486.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ident 204486: Hit Preless d.o.o., kontaktna oseba: Janez Peterlin, Žlebe 1, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
01/361-90-10, faks 01/361-90-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,752.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-03/2006ident 204486.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,752.800 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-03/2006ident 204486.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-6648/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/1694/2006
Ob-14587/06
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:
Jernej Majcen, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Jernej.majcen@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: 40/2006.
II.5) Kratek opis: nabava krmilno-signalnih kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40/2006: Telma
Trade, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Treven, Motnice 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
++386/1/562-31-00, faks ++386/1/562-14-70,
elektronska pošta: info@telma-trade.si, internetni naslov: www.telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,122.500 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 40/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 30,122.500 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 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. 33-44 z
dne 31. 3. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-14595/06
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 6731,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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: 4/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava celic 20 kV in
35 kV s sekundarno opremo v RTP 35/20
kV Hrpelje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 4/2006-B: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-41-05, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: c-g@c-g.si, internetni naslov:
www.c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 145,687.579 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.: 4/2006-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
145,687.579 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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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-2457/06.
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: 18. 5. 2006.
Elektro Primorska
Ob-14596/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006-B.
II.5) Kratek opis: novi niz celic 20 kV
s sekundarno opremo v RTP 110/20 kV
Ilirska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 3/2006-B: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-41-05, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: c-g@c-g.si, internetni naslov:
www.c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,130.075 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.: 3/2006-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
56,130.075 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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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-2458/06.
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: 18. 5. 2006.
Elektro Primorska
Št. 961/06
Ob-14628/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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: 31210000-8, glavni besednjak, do-

datni predmeti: 31210000-1, 31173000-9,
31216000-3, 31210000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/05.
II.5) Kratek opis: dobava primarne in
sekundarne opreme za RTP 110/20 kV
Radeče, RTP 110/(10)20 kV Polje in RTP
110 (35)/20 kV Litija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 860,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 22/05: sklop 1: 110
kV stikalna oprema: C & G d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40,
faks: 01/283-40-25, elektronska pošta: rihard.pompe@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 102,091.688 SIT,
najnižja ponudba: 102,091.688 SIT, najvišja
ponudba: 102,091.688 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 22/05: sklop 2: 110 kV
merilni transformatorji: C & G d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40,
faks 01/283-40-25, elektronska pošta: rihard.pompe@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,618.400 SIT,
najnižja ponudba: 59,618.400 SIT, najvišja
ponudba: 59,618.400 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. JN 22/05: sklop 3: 110 kV
odvodniki prenapetosti:
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: naročilo ni oddano!
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 22/05: sklop 4: 20 kV
oprema: TSN d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Kodrič, Šentiljska c. 49, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-600, faks 02/25-25-005,
elektronska pošta: tsn@tsn.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 213,072.000 SIT,
najnižja ponudba: 213,072.000 SIT, najvišja
ponudba: 225,859.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 22/05: sklop 5:
oprema vodenja, zaščite in meritev: C &
G d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: rihard.pompe@c-g.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 319,175.540 SIT,
najnižja ponudba: 319,175.540 SIT, najvišja
ponudba: 319,175.540 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 22/05: sklop 6:
oprema lastne porabe: C & G d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40,
faks 01/283-40-25, elektronska pošta: rihard.pompe@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,074.300 SIT,
najnižja ponudba: 28,074.300 SIT, najvišja
ponudba: 28,074.300 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.: 22/05, sklop 1:
110 kV stikalna oprema.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
102,091.688 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA):da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost – (91%
delež),
– garancijski rok – (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme – (3%
delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/05, sklop 2:
110 kV merilni transformatorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
59,618.400,00 SIT (brez DDV), Valuta: 60
dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost – (91%
delež),
– garancijski rok – (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme – (3%
delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/05, sklop 3:
110 kV odvodniki prenapetosti.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano!
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/05, sklop 4:
20 kV oprema.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
213,072.000 SIT. Valuta: 60 dni od dneva
izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost – (91%
delež),
– garancijski rok – (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme – (3%
delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/05, sklop 5:
oprema vodenja, zaščite in meritev.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
319,175.540 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba
– skupna ponudbena vrednost – (91%
delež),
– garancijski rok – (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme – (3%
delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/05, sklop 6:
oprema lastne rabe.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,074.300 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost – (91%
delež),
– garancijski rok – (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme – (3%
delež).
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V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 22/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 110 kV stikalna oprema: 1 pravilna ponudba in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: 110 kV merilni transformatorji:
1 pravilna ponudba in 2 nepravilni ponudbi,
– sklop 3: 110 kV odvodniki prenapetosti:
naročilo ni oddano!
– sklop 4: 20 kV oprema: 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 5: oprema vodenja, zaščite in
meritev: 1 pravilna ponudba in 1 nepravilna
ponudba,
– sklop 6: oprema lastne rabe: 1 pravilna
ponudba in 4 nepravilne ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 87/05, z dne 30. 9. 2005, Ob-26274/05
(predhodna objava),
Uradni list RS, št. 106/05, z dne 25. 11.
2005, Ob-32807/05 (objava),
Uradno glasilo EU št. 2005/S-190-187105
z dne 1. 10. 2005 (predhodna objava) in
Uradno glasilo EU št. 2005/S-228-225493
z dne 26. 11. 2005 (objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 964/06
Ob-14629/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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:
32520000, glavni besednjak, dodatni predmeti: 32521000, 32522000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 30/05.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za izgradnjo optičnih povezav po 20 kV daljnovodih na relacijah: RTP Črnuče-RTP
Kamnik, TP Merkur Rudnik-RTP Grosuplje in RTP Grosuplje-RP Ivančna Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 30/05: sklop 1: ADSS
in TOSM optični kabel: Telma Trade d.o.o.,

kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica
13, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-31-00,
faks 01/562-14-70, elektronska pošta: primoz.treven@telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,672.700 SIT,
najnižja ponudba: 34,672.700 SIT, najvišja
ponudba: 34,672.700 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 30/05: sklop 2: kabelske spojke: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pšaker, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-463,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: mitja.psaker@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,970.000 SIT, najnižja
ponudba: 2,970.000 SIT, najvišja ponudba:
3,209.846 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.: 30/05, sklop 1:
ADSS in TOSM optični kabel.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
34,672.700 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (93% delež),
– reference ponujenega kabla (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 proizvajalca (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
2,970.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (98% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 proizvajalca (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 30/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: ADSS in TOSM optični kabel: 1 pravilna ponudba in 4 nepravilne
ponudbe,
– sklop 2: kabelske spojke: 3 pravilne
ponudbe in 1 nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti V UL: da; Uradni list
RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28290/05
(objava), Uradno glasilo EU št. 2005/S
202-199685 z dne 19. 10. 2005 (objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 962/06
Ob-14631/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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 38/05.
II.5) Kratek opis: dobava števcev delovne in jalove energije in komunikatorjev
za števce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 38/05: sklop 1: večfunkcijski števci in GSM komunikatorji: Merkur,
d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
07/37-18-483, faks 07/37-18-482, elektronska pošta: joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,945.000 SIT,
najnižja ponudba: 36,945.000 SIT, najvišja
ponudba: 36,945.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 38/05: sklop 2: GSM
komunikatorji: Merkur, d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 07/37-18-483,
faks 07/37-18-482, elektronska pošta:
joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,716.000 SIT,
najnižja ponudba: 41,716.000 SIT; najvišja
ponudba: 41,716.000 SIT.

V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 38/05, sklop 1:
večfunkcijski števci in GSM komunikatorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
36,945.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (86% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– potrjene reference (5% delež),
– tehnične karakteristike (4% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 38/05, sklop 2:
GSM komunikatorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
41,716.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost – (86%
delež),
– garancijski rok – (5% delež),
– potrjene reference – (5% delež),
– tehnične karakteristike – (4% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 38/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: večfunkcijski števci in GSM
komunikatorji: 1 pravilna ponudba in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: GSM komunikatorji: 1 pravilna
ponudba in 1 nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 112-113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35237/05
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št.
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Ob-14793/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava gumi transportnih trakov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,850.500 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,850.500 SIT
brez DDV.
Valuta: 91 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,850.500 SIT brez DDV.
Valuta: 91 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 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.
26/06, Ob-6542/06.
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: 17. 5. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14794/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: nabava TH podporja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,115.400 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,115.400 SIT
brez DDV.
Valuta: 61 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 0.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
88,115.400 SIT brez DDV.
Valuta: 61 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 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.
11/06, Ob-2333/06.
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: 17. 5. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Storitve
Št. 65/1650/2006
Ob-14588/06
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: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: miran.zver@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: poslovni najem petih
vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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. 32/2006: ALD Automotive
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Vuga, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-78-20, faks 01/300-78-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za mesečni najem petih
vozil znaša 649.681,53 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. 32/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,320.000 SIT.
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:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-14594/06
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 6600, faks 05/339 6731,
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: 2/2006-S.
II.5) Kratek opis: Elektromontažna dela
v 110 kV in 20 kV stikališčih v RTP 110/20
kV Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30.000.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št.: 2/2006-S.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
TSN d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Mitrović, Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/2286600, faks 02/2525005,
elektronska pošta: tsn@tsn.si, internetni
naslov: www.tsn.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.317.729,10 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.: 2/2006-S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
18.317.729,10 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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2006.
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-2459/06.
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: 18. 5. 2006.
Elektro Primorska
Št. 963/06
Ob-14630/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I B, št. 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35/05.
II.5) Kratek opis: izvajanje servisiranja
in kalibracije merilnih naprav za enoletno
obdobje 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: - tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 35/05: Elektroservisi d.d.,
kontaktna oseba: Matjaž Jagodic, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/83-32-470,
faks 01/83-23-628, elektronska pošta: matjaz.jagodic@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 76,641.485 SIT,
najnižja ponudba: 76,641.485 SIT, najvišja
ponudba: 76,641.485 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. 35/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 76,641.485 SIT; valuta:
60 dni po izstavitvi fakture.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 35/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Javni razpisi
Ob-14670/06
Na podlagi tretjega odstavka drugega
člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb 35PO06A
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb 35PO06A (Ur. l. RS, št.
02/06), se spremeni tako, da se v 1. točki (1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev) znesek 6 milijard SIT nadomesti z
zneskom 5 milijard SIT.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-14671/06
Na podlagi tretjega odstavka drugega
člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb občanov 36OB06A
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov 36OB06A
(Ur. l. RS, št. 09/06), se spremeni tako, da

Št.

se v 2. točki (2. Višina razpisanih sredstev)
znesek 1,85 milijarde SIT nadomesti z zneskom 2,85 milijarde SIT.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 763/2006

Ob-14447/06
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11876/06, se spremeni točka 1, ki se po
novem glasi:
Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 6,634.725,28 SIT.
Občina Divača
Št. 22/06

Ob-14570/06

Obvestilo o oddaji naročila blaga
Nabava opreme za 3D-digitalizacijo
in oblikovanje polimernih gradiv
Celje/Savinjska, Slovenija
1. Referenca
objave:
2006/S
39-041821.
2. Datum objave razpisa za izbiro izvajalca: 16. 2. 2006.
3. Številka in naslov sklopa: sklop 1: optični sistem za 3D digitalizacijo.
4. Vrednost naročila: 120.000 EUR.
5. Datum oddaje naročila: 15. 5. 2006.
6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Ime in naslov izbranega ponudnika:
GOM – Gesellschaft für Optische Messtechnik mbH, Mittelweg 7-8, D-38106 Braunschweig, Germany, tel. +49 531 39029 0, faks
+49 531 39029 15, e-pošta: info@gom.com,
internet: http://www.gom.com.
TECOS, Razvojni center
orodjarstva Slovenije
Št. 22/06

Ob-14571/06

Supply contract award notice
Purchase of equipment for 3D
digitising and reverse engineering
Celje/Savinjska, Slovenija
1. Publication
reference:
2006/S
39-041821.
2. Publication date of the procurement
notice: 16. 2. 2006.
3. Lot number and lot title: Lot 1: optical
3D digitising system.
4. Contract value: 120.000 EUR.
5. Date of award of the contract: 15. 5.
2006.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful tenderer: GOM – Gesellschaft für
Optische Messtechnik mbH, Mittelweg
7-8, D-38106 Braunschweig, Germany,
Phone: +49 531 39029 0, Fax: +49 531
39029 15, e-mail: info@gom.com, internet:
http://www.gom.com.
Slovenian Tool and Die
Development Centre
Št. 22/06

Ob-14572/06

Obvestilo o oddaji naročila blaga
Nabava opreme za 3D-digitalizacijo
in oblikovanje polimernih gradiv
Celje/Savinjska, Slovenija
1. Referenca
objave:
2006/S
39-041821.
2. Datum objave razpisa za izbiro izvajalca: 16. 2. 2006.
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3. Številka in naslov sklopa: sklop 1: sistem za oblikovanje polimernih gradiv
4. Vrednost naročila: 60.000 EUR.
5. Datum oddaje naročila: 15. 5. 2006.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Ime in naslov izbranega ponudnika:
KMS d.o.o., Mlakarjeva ulica 87, Sl-4208
Šenčur, Slovenija, tel. + 386 4 25 16 150, faks
+ 386 4 25 16 156, e-pošta: info@kms.si, internet: http://www.kms.si.
TECOS, Razvojni center
orodjarstva Slovenije
Št. 22/06

Ob-14573/06

Supply contract award notice
Purchase of equipment for 3D digitising
and reverse engineering Celje/Savinjska,
Slovenija
1. Publication
reference:
2006/S
39-041821.
2. Publication date of the procurement
notice: 16. 2. 2006.
3. Lot number and lot title: Lot 1: system
for shaping of polymer materials.
4. Contract value: 60.000 EUR.
5. Date of award of the contract: 10. 5.
2006.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful
tenderer: KMS d.o.o., Mlakarjeva ulica 87,
Sl-4208 Šenčur, Slovenija, phone: +386 4
25 16 150, fax +386 4 25 16 155, e-mail:
info@kms.si, internet: http://www.kms.si.
Slovenian Tool and Die
Development Centre
Št. 22/06

Ob-14576/06

Obvestilo o oddaji naročila blaga
Nabava opreme za 3D-digitalizacijo
in oblikovanje polimernih gradiv
Celje/Savinjska, Slovenija
1. Referenca objave: 2006/S 39-041821.
2. Datum objave razpisa za izbiro izvajalca: 16. 2. 2006.
3. Številka in naslov sklopa: sklop 3: stroj
za mikro brizganje.
4. Vrednost naročila: 20.000 EUR.
5. Datum oddaje naročila: 10. 5. 2006.
6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Ime in naslov izbranega ponudnika:
DEA Sežana Milan Škapin s.p., Cesta na Polane 37, Sl-6210 Sežana, Slovenija, tel. +386
5 7301 000, faks +386 5 7301 001, e-pošta:
info@dea.si, internet: http://www.dea.si.
TECOS, Razvojni center
orodjarstva Slovenije
Št. 22/06

Ob-14577/06

Supply contract award notice
Purchase of equipment for 3D digitising
and reverse engineering Celje/Savinjska,
Slovenija
1. Publication
reference:
2006/S
39-041821.
2. Publication date of the procurement
notice: 16. 2. 2006.
3. Lot number and lot title: Lot 3: micro
injection moulding machine.
4. Contract value: 20.000 EUR.
5. Date of award of the contract: 10. 5.
2006.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful
tenderer: DEA Sežana Milan Škapin s.p.,
Cesta na Polane 37, Sl-6210 Sežana,
Slovenija, phone: +386 5 7301 000, fax
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+386 5 7301 001, e-mail: info@dea.si, internet: http://www.dea.si.
Slovenian Tool and Die
Development centre
Št. 22/06

Ob-14578/06

Obvestilo o oddaji naročila blaga
Nabava opreme za 3D-digitalizacijo
in oblikovanje polimernih gradiv
Celje/Savinjska, Slovenija
1. Referenca objave: 2006/S 39-041821.
2. Datum objave razpisa za izbiro izvajalca: 16. 2. 2006.
3. Številka in naslov sklopa: sklop 4: dodatna brizgalna enota.
4. Vrednost naročila: 19.500 EUR.
5. Datum oddaje naročila: 10. 5. 2006.
6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Ime in naslov izbranega ponudnika:
DEA Sežana Milan Škapin s.p., Cesta na Polane 37, SI-6210 Sežana, Slovenija, tel. +386
5 7301 000, faks +386 5 7301 001, e-pošta:
info@dea.si, internet: http://www.dea.si.
TECOS, Razvojni center
orodjarstva Slovenije
Št. 22/06

Ob-14579/06

Supply contract award notice
Purchase of equipment for 3D digitising
and reverse engineering Celje/Savinjska,
Slovenija
1. Publication
reference:
2006/S
39-041821.
2. Publication date of the procurement notice: 16. 2. 2006.
3. Lot number and lot title: Lot 4: additional
injection moulding unit.
4. Contract value: 19.500 EUR.
5. Date of award of the contract: 10. 5.
2006.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful tenderer: DEA Sežana Milan Škapin s.p., Cesta na
Polane 37, SI-6210 Sežana, Slovenija, phone:
+386 5 7301 000, fax: +386 5 7301 001, email: info@dea.si, internet: http://www.dea.si.
Slovenian Tool and Die
Development Centre
Ob-14849/06
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur. l.
RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05), Uredbe
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04,
32/05 in 26/06), Sporazuma o sodelovanju v
kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Zvezne Republike Nemčije (Ur. l. RS, št. 9/94),
Memoranduma o soglasju med Evropskimi
skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije Šestemu okvirnemu programu
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki
razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega
območja in k inovacijam (2002–2006) (Ur. l.
RS, št. 5/03), Pogodbe o Trans-Evropskem
sodelovanju in koordinaciji za določanje genomskih zaporedij in funkcionalno genomiko
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za človeka patogenih mikroorganizmov št.
006793, Memoranduma o soglasju k sodelovanju na prvem multilateralnem razpisu za raziskovalne projekte v sklopu iniciative ERA NET
PathoGenoMics z dne 25. 11. 2005 in Pogodbe
ERASYSBIO št. 023212, Republika Slovenija,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nemško-slovenskega
virtualnega raziskovalnega instituta
za področje ''Industrijsko pomembnih
molekularnih znanosti o življenju
– INREMOS''
Uvodne določbe
Nemčija in Slovenija (v nadaljevanju: DRŽAVI PARTNERICI) sodelujeta na področju
molekularnih znanosti o življenju v okviru različnih raziskovalnih aktivnosti, med katerimi so
tudi aktivnosti v okviru mrež Evropskega raziskovalnega prostora (v nadaljevanju: ERA), in
sicer ERASYSBIO in PathoGenoMics. Znanstveno sodelovanje se bo nadgrajevalo še z
usmeritvijo v industrijsko sodelovanje.
Javni razpis je namenjen vzpostavitvi nemško-slovenskega virtualnega raziskovalnega
instituta za ''Industrijsko pomembne molekularne znanosti o življenju'' (v nadaljevanju:
INREMOS). INREMOS je mednarodna raziskovalna iniciativa, ki je financirana s strani
nemškega Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (v nadaljevanju: BMBF)
in slovenskega Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS.
Vsebina točk št. 1, 3, 8 in 9 tega razpisa je
enaka v obeh DRŽAVAH PARTNERICAH, ki
objavljata razpis. Vsebina točk št. 2, 4, 5, 6, 7
in 10 tega razpisa je odvisna od nacionalnih
predpisov v vsaki DRŽAVI PARTNERICI.
INREMOS je namenjen sodelovanju akademskih in/ali raziskovalnih institucij ter podjetij v Nemčiji ter Sloveniji.
1. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja med akademskimi in/ali raziskovalnimi
institucijami in podjetji v obeh državah, pospeševanju prenosa tehnologij in spodbujanju
ustanavljanja neodvisnih podjetij (''spin-off'')
na področju biotehnologije. Obenem je namen INREMOS tudi prispevati h krepitvi ERA
prek sodelovanja v mrežah ERA. DRŽAVI
PARTNERICI menita, da je ta skupni razpis
pilotski razpis v okviru mrež ERASYSBIO in
PathoGenoMics. INREMOS je primer bodočega sodelovanja v okviru mrež ERA.
INREMOS je vzpostavljen kot projekt na
podlagi okvirnega programa ''Biotehnologije''
BMBF in prioritete ''Zdravje in znanost o življenju'', kot je določena v Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za
obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS, št. 3/06).
2. Podatki o proračunskem porabniku
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nikomur, če noben
predlog INREMOS ne ustreza pogojem tega
razpisa.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih raziskovalnih aktivnosti, ki naj
se zaključi z vzpostavitvijo visoko-tehnoloških
neodvisnih podjetij. Sedež posameznega podjetja bo določen s pogodbo med ustanovitelji.
Ustanovitev podjetij naj bi imela pozitiven učinek na raziskave in razvoj v obeh DRŽAVAH
PARTNERICAH.

V ta namen naj bi povezali ustrezne raziskovalne aktivnosti akademske in/ali raziskovalne ter industrijske sfere v DRŽAVAH
PARTNERICAH ter zgradili INREMOS, ki bo
izvajal inovativne industrijsko orientirane raziskovalne aktivnosti na področju znanosti o
življenju in prispeval k prenosu tehnologij s
ciljem ustvarjanja neodvisnih spin-off podjetij
na področju biotehnologije.
4. Financiranje INREMOS
Sofinanciranje INREMOS je odvisno od nacionalnih predpisov obeh DRŽAV PARTNERIC.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo sofinanciralo sodelovanje svojih
nacionalnih partnerjev pri izbranem INREMOS
v skladu s tem razpisom, veljavnimi finančnimi
predpisi in pogodbo (Priloga št. 1).
Sofinanciran bo predlog INREMOS, za
katerega se državi partnerici soglasno odločita, da bosta sofinancirali stroške sodelovanja
svojih nacionalnih partnerjev pri njem. Stroški
sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev
bodo sofinancirani največ v višini do 75%.
Skupna okvirna vrednost tega razpisa je
največ 300,000.000 SIT (1,251.877,82 EUR)
bruto. Sofinanciranje je zagotovljeno za 1
INREMOS, in sicer za obdobje največ 5 let v
skladu s finančnimi predpisi, veljavnimi v času
objave razpisa in porabe sredstev.
Okvirni delež sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za
izvedbo INREMOS v prvih 3 letih sofinanciranja je 170,000.000 SIT (709.397,43 EUR),
in sicer:
– 2006:
okvirno
50,000.000
SIT
(208.646,30 EUR),
– 2007:
okvirno
50,000.000
SIT
(208.646,30 EUR),
– 2008:
okvirno
70,000.000
SIT
(292.104,82 EUR).
Okvirni delež sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za
izvedbo INREMOS v zadnji 2 letih sofinanciranja je 130,000.000 SIT (542.480,39 EUR),
in sicer:
– 2009:
okvirno
70,000.000
SIT
(292.104,82 EUR),
– 2010:
okvirno
60,000.000
SIT
(250.375,56 EUR).
Sofinanciranje je predvideno iz proračunske postavke št. 5694 ''Programi mednarodnega sodelovanja''. Dejanski obseg sredstev za izvedbo aktivnosti INREMOS, ki ga
bo sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, bo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št.
74/04, 32/05 in 26/06) za vsako posamezno
leto financiranja določen v pogodbi z izbranimi slovenskimi nacionalnimi partnerji (Priloga
št. 1).
Sofinanciranje bo potekalo v 2 sklopih: 3
leta pred in 2 leti po ocenjevanju. Proti koncu
prvega obdobja (po 2 letih in pol) bo Skupina
strokovnjakov (7. točka) ocenila izvedene aktivnosti INREMOS v skladu z merili v 9. točki
DRŽAVI PARTNERICI se bosta v skladu z
rezultati ocenjevanja skupaj odločili o morebitnem nadaljevanju INREMOS in njegovih
finančnih zahtevah za naslednji 2 leti.
Rezultati INREMOS, financirani iz proračuna RS, so javni, z omejitvami, določenimi s
predpisi s področja industrijske in intelektualne lastnine ter varstva podatkov.
Za INREMOS, izbran na tem razpisu, se
lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov
izvajanja aktivnosti INREMOS od podpisa pogodbe z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
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Rok za dokončanje aktivnosti INREMOS je
največ 72 mesecev od podpisa pogodbe (največ 36 za prvo triletno obdobje in največ 36
mesecev za morebitno nadaljevanje projekta
na predlog Skupine strokovnjakov).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji predlogov
Predloge INREMOS skupaj prijavijo slovenski in nemški koordinatorji v mednarodnem konzorciju. V konzorciju posameznega
predloga INREMOS morata sodelovati vsaj
dva nacionalna partnerja, vsak iz druge države partnerice.
V Sloveniji lahko predloge INREMOS
prijavijo raziskovalne organizacije, vpisane
v evidenco raziskovalnih organizacij Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z
Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05).
Slovenski vodja INREMOS (oziroma koordinator – 7. točka) mora biti raziskovalec, ki
ima doktorat znanosti, izkazuje mednarodno
primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih 5
letih in sposobnost za organiziranje in vodenje. Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
INREMOS, morajo imeti najmanj univerzitetno
izobrazbo in morajo izpolnjevati druge predpisane pogoje. V projektu lahko sodeluje tudi
pomožno administrativno-tehnično osebje.
Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države.
6. Mednarodni konzorcij
Nemški in slovenski nacionalni partnerji
pri INREMOS sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). Vsak konzorcij
mora imeti optimalno kritično maso za dosego
ambicioznih znanstvenih ciljev in jasno mora
biti razvidna dodana vrednost zaradi skupnega dela v skladu s specifičnimi ocenjevalnimi
kriteriji iz tega razpisa (točka 8.3).
Vsak konzorcij mora imenovati dva koordinatorja INREMOS (po 1 iz nemških in slovenskih institucij, vključenih v INREMOS), ki sta
odgovorna za vodenje dela konzorcija in njegovo predstavljanje navzven (v nadaljevanju:
koordinatorja). Vsak konzorcij mora imenovati
tudi 2 osebi za koordinacijo varovanja intelektualne lastnine – po eno iz nemških in slovenskih institucij (kot je licenciranje, patentna
strategija in strategija razširjanja rezultatov).
Pred podpisom pogodbe iz priloge št. 1
morajo vse odgovorne osebe nacionalnih partnerjev v konzorciju (slovenske in nemške)
podpisati konzorcijsko pogodbo, ki vsebuje
točke, podane v Navodilih za pripravo konzorcijske pogodbe (Priloga št. 2). Slovenski
koordinator INREMOS mora podpisano konzorcijsko pogodbo skupaj z vsemi ostalimi informacijami, ki jih zahtevajo nacionalni predpisi, predložiti Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana pred podpisom pogodbe.
7. Organi v postopku
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS, imenovana
s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS, je odgovorna za izvedbo postopka javnega razpisa v sodelovanju s skupino strokovnjakov, pregled vlog slovenskih
vlagateljev, pregled dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, pripravo predloga izbora
prejemnikov finančnih sredstev in obravnavo
pritožb.
Odbor direktorjev (Board of Directors –
BoD)

Koordinatorja INREMOS tvorita Odbor direktorjev (Board of Directors – BoD), katerega
naloga je izvrševanje zastavljenih ciljev INREMOS ter zastopanje INREMOS pred Skupino
strokovnjakov (Panel of Experts) in DRŽAVAMA PARTNERICAMA. BoD določi vsa merila,
potrebna za doseganje ciljev INREMOS in vsa
postopkovna pravila, ki določajo način uveljavljanja pravic in obveznosti. BoD pri koordinacijskih aktivnostih pomaga poslovni sekretar,
zaposlen za polovični čas.
Skupina strokovnjakov (Panel of Experts)
DRŽAVI PARTNERICI skupaj imenujeta
skupino 5 mednarodnih strokovnjakov s področja razpisa. Skupina strokovnjakov v skladu s tem razpisom pregleda vloge, oblikuje
prednostno listo vlog, oceni delovanje INREMOS in priporoči DRŽAVAMA ČLANICAMA
morebitno nadaljnje financiranje INREMOS.
8. Postopek razpisa
8.1 Izvajalec razpisa in razpisna dokumentacija
Razpis bo izvedlo Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
Razpisna dokumentacija (Priloge št. 1
(pogodba), 2 (Navodila za pripravo konzorcijskega sporazuma), 3-5 (obrazci 1-3) in 6
(Ocenjevalni obrazec – ''Evaluation Form'') je
na voljo na spletni strani www.mvzt.gov.si pod
rubriko ''Javni razpisi'' in na sedežu Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Popolna prijava predloga INREMOS (vloga) mora vsebovati:
– izjava odgovornih oseb slovenskih nacionalnih partnerjev o pristanku na pogoje
razpisa;
– izpolnjene obrazce št. 1, 2 in 3 (Priloge
št. 3-5);
– podpisano izjavo o istovetnosti elektronske in pisne vloge;
– podpisane izjave odgovornih oseb slovenskih nacionalnih partnerjev o tem, da nihče
izmed njih ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, da ima poravnane obveznosti do države in da Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS dovoljuje, da te navedbe preveri;
– izjavo vseh članov konzorcija, da bodo
sodelovali v INREMOS.
Zainteresirani prijavitelji predlogov INREMOS se lahko pred oddajo vloge posvetujejo
s kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS (točka 10).
8.2 Predložitev vlog
Odgovorni slovenski koordinator (vlagatelj)
popolno vlogo v pisni obliki z elektronsko kopijo (CD-ROM, DVD) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis INREMOS« z
navedbo na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani najkasneje 31. 7. 2006
priporočeno pošlje na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vlogo je potrebno pripraviti v angleščini.
Prijavitelji ne smejo preseči predpisanega števila strani. Predpisano obliko (Arial) in velikost
črk (11) je potrebno upoštevati.
Vložitev vloge ne zagotavlja sofinanciranja.
Vloga mora vsebovati:
a) Osnovne informacije o INREMOS (3
strani) – Obrazec št. 1
– imena in naslove sodelujočih institucij,
predlaganih koordinatorjev in drugega osebja,
ki sodeluje v INREMOS,
– povzetek dejavnosti INREMOS,
– cilje INREMOS;
b) Finančni načrt INREMOS – Obrazec
št. 2.

Št.

55 / 26. 5. 2006 /

Stran

4115

c) Podrobne informacije o INREMOS –
Obrazec št. 3
– opis najnovejših dosežkov (npr. patentov) oziroma raziskav na področju (1 stran),
– predlagani načrt dela skupaj s strategijo
komercializacije (6 strani),
– predlagana struktura in management (2
strani),
– izkušnje in kvalifikacije sodelujočih
znanstvenikov; seznam 5 najpomembnejših
publikacij (največ ½ strani za posameznega
znanstvenika).
8.3 Izbira in postopki odločanja
Postopek izbire vlog bo potekal v 2 fazah.
V 1. fazi bo strokovna komisija Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
opravila formalni pregled vlog na podlagi naslednjih formalnih kriterijev:
– vključitev vseh potrebnih informacij,
– pravočasnost in pravilna označenost
vloge,
– minimalno število sodelujočih nacionalnih partnerjev iz obeh DRŽAV ČLANIC,
– pogoji za raziskovalne organizacije in
vodjo slovenskega dela raziskovalnega projekta ter druge raziskovalce.
Obravnavane bodo v roku dostavljene in
pravilno označene vloge. Odpiranje vlog ni
javno in bo potekalo na sedežu Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v
roku 8 dni od dneva zaključka razpisa.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale formalnih
kriterijev, bodo zavržene. Vlagatelji bodo o
tem obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za
vložitev vlog (točka 8.2).
Vloge, ki bodo izpolnjevale formalne kriterije, bo pregledala Skupina strokovnjakov v
skladu s specifičnimi ocenjevalnimi kriteriji:
– znanstveni in ekonomski koncept mora
biti ambiciozen in inovativen in mora vključevati realne možnosti za začetek delovanja
spin-off podjetja;
– sodelujoče raziskovalne institucije, podjetja in osebe morajo imeti nacionalne in mednarodne izkušnje na relevantnih področjih raziskav in razvoja;
– sodelujoča podjetja naj bi se zavezala
k sodelovanju za obdobje celotnega trajanja
projekta.
V primerih enakega števila točk več predlogov INREMOS, bo imel prednost predlog
INREMOS, ki ga podpirajo tudi drugi partnerji
(npr. patentne in licenčne agencije, finančni
podporniki) in katerega sodelujoče raziskovalne institucije ali podjetja so že predhodno
sodelovale.
Skupina strokovnjakov bo oblikovala prednostno listo vlog na podlagi njihove ocene.
Ocenjevalni obrazec – ''Evaluation Form'' je
del razpisne dokumentacije (Priloga 6).
V 2. fazi bosta DRŽAVI PARTNERICI
vloge s prednostne liste ocenili v skladu z
nacionalnimi kriteriji in odločili, kateri INREMOS bosta sofinancirali. Dokončno odločitev
o sofinanciranju slovenskega dela INREMOS
bo na predlog strokovne komisije s sklepom
sprejel minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo na podlagi prednostne liste v skladu s smernicami
veljavnega Nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa pripravila predlog prejemnikov sredstev ob kumulativnem upoštevanju naslednjih nacionalnih kriterijev:
– pomen INREMOS za slovensko znanost, zdravstvo in gospodarstvo (največ 3
točke: 1 točka za obstoječe povezave med
akademskimi in/ali raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom; 1 točka za uspešnost
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akademskih in/ali raziskovalnih institucij ter
podjetij v 5. in 6. Okvirnem programu glede
na število prijavljenih in odobrenih projektov
z relevantnega področja razpisa; 1 točka za
organizacijo predstavitev raziskovalnih aktivnosti z relevantnega področja razpisa širši
javnosti v letu 2005 (dnevi odprtih vrat, okrogle mize,…)),
– sodelovanje slovenskih podoktorskih
raziskovalcev v INREMOS (največ 1 točka),
– sodelovanje slovenskih raziskovalcev iz
tujine v INREMOS (največ 1 točka).
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih ocenjevanja pisno obveščeni v roku 60 dni od zaključka
razpisa (točka 8.2).
Izbrani slovenski koordinator mora predložiti natančen opis aktivnosti v okviru INREMOS za prvo leto financiranja v skladu s
pogodbo (Priloga 1) in morebitnimi navodili
Skupine strokovnjakov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo z izbranim slovenskih koordinatorjem sklenilo pogodbo o sofinanciranju
INREMOS (Priloga št. 1). Če izbrani slovenski
koordinator v roku 8 dni od prejema sklepa
ne pristopi k podpisu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, se šteje, da je od vloge
odstopil. Če prvi izbrani slovenski koordinator
odstopi od vloge, lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS sklene
pogodbo s slovenskim koordinatorjem naslednjega najboljšega predloga INREMOS.
Slovenski koordinator lahko na Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranim
slovenskim koordinatorjem. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O
pritožbi zoper sklep odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na predlog
strokovne komisije.
Če s tem razpisom ni drugače določeno,
odobritev, plačilo in upravljanje s sredstvi kot
tudi dokaze o njihovi namenski uporabi in,
če je potrebno, tudi vračilo sredstev, določajo
pogodba (Priloga št. 1) in veljavni finančni
predpisi.
9. Spremljanje INREMOS
Slovenski koordinator INREMOS, mora
predložiti letno poročilo o delu vseh slovenskih
nacionalnih partnerjev v konzorciju v skladu z
zahtevami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Rezultati raziskav in
razvoja INREMOS ter njihovega prenosa v prakso bodo predstavljeni DRŽAVAMA PARTNERICAMA in Skupini strokovnjakov (7. točka) na
letnih seminarjih o napredku INREMOS.
Po dveh letih in pol financiranja bo INREMOS DRŽAVAMA PARTNERICAMA in Skupini strokovnjakov predstavil rezultate prve
faze financiranja ter znanstveni, komercialni
in finančni načrt za naslednji 2 leti financiranja.
Skupina strokovnjakov bo na podlagi poročil in
rezultatov INREMOS ocenila izvajanje INREMOS in DRŽAVAMA PARTNERICAMA podala svoja priporočila o možnem nadaljevanju
raziskovalnih aktivnosti glede vsebine, ciljev
in financiranja INREMOS.
Skupina strokovnjakov bo izvedla ocenjevanje v skladu z naslednjimi merili:
– usklajenost rezultatov izvedenih raziskovalnih aktivnosti s cilji INREMOS,
– pripravo in izvedene aktivnosti v zvezi z
izvedbo strategije komercializacije,
– znanstveno-raziskovalni dosežki (patenti, publikacije),
– kakovost integracije INREMOS,
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– kakovost povezav in sodelovanja.
V primeru negativne ocene se bo financiranje INREMOS končalo s koncem tretjega
leta financiranja. V primeru pozitivne ocene
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS z izbranim slovenskim nacionalnim partnerjem sklenilo ustrezne anekse
k obstoječi pogodbi za naslednji dve leti sofinanciranja INREMOS.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka
razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS,
mag. Marti Šabec Paradiž, in sicer na elektronskem naslovu: marta.sabec@gov.si in tel.
01/478-47-39.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-42/2006
Ob-14626/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in
št. 39/06), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (Uradni list RS-MP, št.
46/95, MP 12/95) ter na podlagi usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola enajstega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo,
podpisanim 1. marca 2006 na Ohridu, Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št.
631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v letih 2007–2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte,
in sicer krajših obiskov do 12 dni in daljših
obiskov do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala naslednja sodelovanja:
A)
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno v
tolarski protivrednosti in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju:
uredba), za kratke obiske – do 12 dni;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo v

primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh
mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni nacionalni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT
mesečno. Makedonskim raziskovalcem se ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski)
izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v
enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi
za čas trajanja obiska.
B)
– Prijaviteljem, ki bodo prijavo za slovensko-makedonski razpis oddali prvič, nudita
obe strani po 6 dni (npr. dve osebi po tri dni) v
letu 2006 za pripravo predloga projekta.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega
razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali
s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta,
ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati
pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in makedonski nosilec morata vložiti prijavi načeloma
paralelno v terminu in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS
in Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike
Makedonije, kontaktna oseba je Mahir Ziberi).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A
in B (ARRS-MS-MK-05-A/2006 in ARRS-MSMK-05-B/2006) in samostojne priloge. Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki mora
vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed)
v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov:razpis-makedonija07-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
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Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni in
gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne
skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni
odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na
podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo, na katero
je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2006 do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2007–2008«, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati
tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-makedonija07-08@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
prijave, do vključno ponedeljka, 17. 7. 2006 do
12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca A
morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-makedonija07-08@arrs.si do vključno
ponedeljka, 17. 7. 2006 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in
po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije.
Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni po zasedanju skupnega slovensko-makedonskega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, predvidoma v oktobru 2006.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu

RS objavljeni tudi na spletni strani agencije
(www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih
lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-42/2006
Ob-14627/06
Na podlagi določb 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03), Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05 in 39/06), Zakona o
ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije (Ur. l. RS, MP
št. 10/99) ter na podlagi usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo znanost in tehnologijo v obliki Protokola 3. zasedanja združenega odbora
za znanstveno in tehnično sodelovanje z dne
15. decembra 2003 ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006
z dne 20. 2. 2006) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenotehnološkega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
v letih 2007 in 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije,Tivolska cesta
30,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu
agencija).
2. Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte, in sicer: krajših obiskov do 10 dni
in daljših obiskov od 1 – 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala naslednja sodelovanja:
A)
a) mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Avstriji;
b) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski
protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Ur. l. RS,
št. 142/04 – v nadaljevanju: uredba) za kratke
obiske – do 10 dni);
c) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***) ob daljših obiskih (do treh mesecev) in
dnevnice do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo (Ur. l. RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT
mesečno. Avstrijskim raziskovalcem se, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski)
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izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v
enkratnem znesku v višini dnevnic po uredbi
za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
a) projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
b) na razpis se lahko prijavijo raziskovalne
organizacije oziroma domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 96/02 in 115/05);
c) slovenski vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05);
d) predlogi projektov se morajo navezovati na s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v 6. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev), navesti šifre in
naslove projektov, ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
e) prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na naslednja področja: biotehnologija, novi materiali, elektronika, informacijske tehnologije, okoljevarstvene
vede, medicina, pravne, družbene in ekonomske vede;
f) pri raziskovalnih projektih morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti prijavi praviloma
paralelno v terminu in na način kot ga določita
agencija (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) in ACM
(Office for Academic Co-operation and Mobility, kontaktna oseba: Agnieszka Molozej).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-AT-05/A/2006) in (ARRS-MSAT-05/B/2006) in samostojne priloge. Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
A)
a) Predlog projekta (do treh strani) mora
vsebovati:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed)
v slovenskem in angleškem jeziku z morebitnim opisom sodelovanja,
– hipotezo in definicijo ciljev projekta,
– opis metodologije,
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja,
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev
za družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije.
b) Opredelitev (do 3 strani) pričakovanega
multilateralnega sodelovanja – v primeru, da
gre za projekte ali delavnice, ki služijo kot priprava za 6. okvirni program EU.
B) Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-AT-05/A/2006 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski
pošti na naslov: razpis-avstrija07-08@arrs.si.
C) Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija pri čemer upošteva ovrednotenje
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kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma ostalih projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni in
gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in aplikativnost
raziskav;
– potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne
skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
obravnava nato pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-avstrijski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o
izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila
izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda upravni odbor agencije na podlagi izbire
skupnega slovensko-avstrijskega odbora za
znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 25,000.000 SIT. Sofinanciranje v letih 2007 in 2008 je vezano na sprejem
finančnega načrta agencije za navedeni leti
ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je 2 leti.
9. Predvideni rok začetka izvajanja je 1. 1.
2007.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo za obdobje 2007 in 2008«
morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te vloge, do vključno petka
14. 7. 2006 do 14. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo v roku
oddane prijave, ki so dostavljene v zaprtih ovojnicah v pisni obliki in po elektronski pošti.
11. Prijave na javni razpis bo po preteku
roka za predložitev prijav odprla strokovna
komisija agencije. Odpiranje vlog bo v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije v torek, 18. 7. 2006 ob
9. uri.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora
predvidoma do decembra leta 2006.
14. Razpisna dokumentacija (javni razpis
in prijavni obrazci) bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh agencije, vlagatelji pa jo lahko
dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med
9. in 15. uro v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Dodatne
informacije
Petja
Stanovnik (tel. 01/478-46-91), e-mail: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-14799/06
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o
nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v
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znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 52/06) Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih
podeljuje Odbor Republike Slovenije
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2006
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje
na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in
priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 93/05, v nadaljevanju: Zakon) in ob
upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
52/06 v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja javni
razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2006.
3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih
pogojev
Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje
ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador) in Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma
raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki
trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli posamezniku
in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v
Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
Zoisova nagrada za življenjsko delo se
lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki so
bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 1999 do 2005).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki
trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Slove-

niji. Zoisovo priznanje se podeli posamezniku
in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v
Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo
priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 1999 do 2005).
III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije: za pomembne dosežke na področju raziskovalne
dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev,
ki delujejo ali so delovali v tujini, se podeljuje
priznanje ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije.
IV. Puhova priznanja: za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, razvojne
dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri
uvajanju novosti v gospodarsko prakso.
4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad
oziroma priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne za
nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem
področju pri nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador
znanosti Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih
in strokovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja
za dosežke, ki se nagrajujejo so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih
mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto
lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in
največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu
se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada
za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno
Zoisovo priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in največ tri
Puhova priznanja. Priznanji se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita samo
enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme
vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti že
predmet prejšnjih nagrad ali priznanj.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane kriterije
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ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so izpolnjeni
predpisani kriteriji za drugo vrsto priznanja,
določi ustrezno vrsto priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada
oziroma priznanje podeljuje
Nagrade in priznanja se podeljuje za leto
2006.
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena novembra 2006.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen
prijavni
obrazec
Obr.:
NP-01/2006,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata,
– biografija in bibliografija kandidata, če je
predlagan za nagrado za življenjsko delo.
Vloga mora vsebovati najmanj dve podpisani izjavi strokovnjakov s področja, v katerega sodi predlagano delo.
Vloga mora biti vložena v dveh izvodih
(vključno z vso ustrezno dokumentacijo in
deli).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od
7. do 16. ure 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.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike
Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru
kandidatov za nagrade in priznanja.
8. Datum odpiranja vlog s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 29. 6. 2006 ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge ter vloge, ki ne bodo skladne z razpisnimi
pogoji ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
predlagatelju.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij
v času objave razpisa: dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr.
Liviji Tušar, in sicer na elektronskem naslovu
livija.tusar@gov.si in tel. 01/478-46-81.
10. Naslov, na katerega je potrebno poslati
vloge in rok
Strokovno utemeljene vloge za Zoisove
nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja je treba poslati do 26. 6. 2006 v
dveh izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija mora biti v dveh izvodih) na Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – predlog
za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj
– predlog za Priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje«, ter z navedbo
pošiljatelja.
Rok za oddajo vlog je 26. junij 2006.
Odbor Republike Slovenije za
Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije
in Puhovo priznanje
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Obvestilo o javnem razpisu
prodaje belega sladkorja iz zalog
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja na notranji trg Evropske
Skupnosti
I. Pravna podlaga:
– Uredba Komisije (ES) št. 22/2006 z dne
9. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega
razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu
Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske,
poljske, slovaške in švedske intervencijske
agencije
– Uredba Komisije (ES) št. 705/2006 z
dne 8. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES)
št. 22/2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu
Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske,
poljske, slovaške in švedske intervencijske
agencije.
II. Ponujeni sladkor
Številka serije: 1.
Količina: 9.700 ton.
Kakovost: Kategorija II.
Vrsta embalaže: razsuto.
Kraj skladiščenja: silos Weibull Φ 35M s
kapaciteto 10.000 ton, Opekarniška cesta 4,
2270 Ormož.
Skladiščnik: Tovarna sladkorja d.d.
Stopnja dobave: 300 ton na dan.
Možnosti transporta: cesta, železnica.
Tržno leto proizvodnje: 2005/2006.
Namen uporabe: prodaja na notranjem
trgu.
III. Roki za oddajo ponudb: ponudniki
vlagajo ponudbe na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
Agencija) v rokih, ki so navedeni v 4. členu Uredbe Komisije (ES) št. 22/2006 z dne
9. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega
razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu
Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske,
poljske, slovaške in švedske intervencijske
agencije.
IV. Ponudbe
Ponudbe v pisni obliki morajo prispeti na
Agencijo najkasneje do datumov in ure, ki
so določeni v poglavju II., in sicer z oddajo
pošiljke s potrdilom o prejetju ali po faksu
na naslednji naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/580-76-17, faks
+386/1/478-92-00.
Vložene ponudbe ni več mogoče umakniti.
Vsaka ponudba se odda na priloženem
obrazcu, ki vsebuje:
– datum delnega javnega razpisa (člen 4
Uredbe (ES) 22/2006),
– ime in naslov ponudnika,
– številko serije,
– količino v tonah,
– predlagano ceno na 100 kg belega sladkorja v evrih, navedeno s tremi decimalkami.
Ponudba je veljavna samo, če:
– je pred iztekom roka za oddajo ponudbe položena varščina v skladu s 5. členom
Uredbe Komisije št. 22/2006 (20 € na 100 kg
belega sladkorja),
– se nanaša na najmanj 250 ton,
– vsebuje izjavo ponudnika, ki se zaveže,
da bo za količino, za katero bo dobil ponudbo, prevzel sladkor v rokih, ki so predpisani
v poglavju VI.
V. Dodelitev razpisa
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Ponudnike Agencija obvesti o rezultatu
javnega razpisa z izjavo o dodelitvi, kjer je
navedeno:
– datum delnega razpisa (člen 4 Uredbe
Komisije (ES) 22/2006),
– številka serije in dodeljena količina,
– nakupna cena, ki jo uspešni ponudnik
plača na 100 kg količine.
VI. Prevzem in plačilo
1. Razen v primerih višje sile uspešni ponudnik prevzame kupljeni sladkor najkasneje
štiri tedne po dnevu prejema izjave o dodelitvi razpisa. Uspešni ponudnik in Agencija se
lahko dogovorita za sklenitev pogodbe o skladiščenju sladkorja med ponudnikom in skladiščem. Če sladkor ni prevzet v tem obdobju,
se lastništvo prenese na ponudnika, ki prevzame odgovornost za sladkor po koncu tega
štiritedenskega obdobja. To velja le v primeru,
ko je bilo izvršeno plačilo ali je bila položena
varščina, ki je enaka znesku plačila.
2. Kljub temu lahko Agencija za prevzem
serije ali določenih delov serije predvidi ustrezno podaljšanje tega minimalnega roka, če se
pojavijo tehnične težave pri odvozu.
3. Uspešni ponudnik ne sme prevzeti
kupljenega sladkorja ali skleniti pogodbe o
skladiščenju, dokler z Agencijo ni sklenjena
prodajna pogodba in Agencija na njegovo
zahtevo ne izda odpremnega naloga. Odpremni nalog dovoljuje prevzem dodeljene
količine sladkorja. Agencija lahko na zahtevo
uspešnega ponudnika izda odpremne naloge
za dele dodeljene količine.
4. Agencija izda odpremni nalog, če uspešen ponudnik položi varščino, ki jamči za plačilo cene sladkorja v predpisanem roku.
Kot varščino sprejme Agencija le:
– garancije bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, ki so pridobile dovoljenje Banke
Slovenije za izdajanje garancij,
– garancije bank držav članic, ki so upravičene izdajati garancije na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo,
– garantna pisma zavarovalnic, ki so pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za upravljanje kavcijskega zavarovanja,
– garantna pisma zavarovalnic držav članic,
ki so upravičene upravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z
zakonom, ki ureja zavarovalništvo in
– garancije SID.
Varščina ustreza ceni v evrih, ki jo mora
uspešni ponudnik plačati za količino sladkorja, za katero je bil zaprošen odpremni nalog.
5. Plačilo cene sladkorja se izvrši skladno
s prodajno pogodbo najkasneje trideseti dan,
ki sledi dnevu izdaje odpremnega naloga.
6. Z izjemo primerov, ko gre za višjo silo,
se varščina iz točke 4 sprosti le za količino, za
katero je uspešni ponudnik poravnal račun.
7. V primeru višje sile Agencije določi
ukrepe, ki jih smatra za potrebne zaradi okoliščin, ki jih navede uspešni ponudnik.
Končne določbe
Uredbe (ES) v tem obvestilu o javnem razpisu urejajo pravice in obveznosti strank.
Predložitev ponudbe ponudnika zavezuje
k izpolnjevanju določb in pogojev navedenih v
uredbah (ES) in tega obvestila, brez pridržkov
in omejitev.
Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, je
za vsak spor, do katerega pride pri izvajanju,
neizvajanju in/ali interpretaciji uredb (ES), navedenih v tem obvestilu pristojno stvarno in
krajevno sodišče.
V primeru nasprotovanja med določbami
tega obvestila in predpisi (ES), imajo slednji
prednost.
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PRILOGA:

RAZPIS ZA PRODAJO SLADKORJA NA TRGU EVROPSKE SKUPNOSTI

PONUDBA ZA NAKUP SLADKORJA
1. Razpis: od 18.5.2006 do 31.5.2006

2. Razpis: od 1.6.2006 do 7.6.2006

3. Razpis: od 8.6.2006 do14.6.2006

4. Razpis: od 15.6. 2006 do 21.6.2006

5. Razpis: od 22.6.2006 do 28.6.2006
(oznaþite samo en razpis)

(Ponudnik)

(Naslov)

(Davþna št.)
(telefon)

(e-poštal)

Spodaj podpisani izjavljam:


da sem popolnoma in v celoti seznanjen z doloþbami Obvestila o javnem razpisu
prodaje belega sladkorja iz zalog Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
na notranji trg Evropske skupnosti, Uredbe Komisije (ES) št. 22/2006 in Uredbe
Komisije (ES) št. 705/2006,



da bom koliþino sladkorja iz sprejete ponudbe, prevzel v rokih, ki so predpisani v
Obvestila o javnem razpisu prodaje belega sladkorja iz zalog Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja na notranji trg Evropske skupnosti, Uredbe
Komisije (ES) št. 22/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 705/2006



da se zavezujem pod pogoji, doloþenimi v tem obvestilu, kupiti od Agencije naslednjo
serijo belega sladkorja:
Serija:
Koliþina (v tonah):
Skladišþe:

CENA (EUR/100 kg brez DDV):
POLOŽENA VARŠýINA:

(Datum)

(žig in podpis)

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 01020/2006
Ob-14798/06
Na podlagi 74. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03)
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo zveze in društva upokojencev
in invalidov v letu 2006.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2006 skupno
znašajo 39,983.000 SIT, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih
33,985.550 SIT,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 5,997.450 SIT.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev:
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov zvez društev upokojencev oziroma društev upokojencev, prijavljenih na javni razpis,
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na
število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija:
Prijavi na javni razpis je treba priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2006 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je Zveza društev,
društvo upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni, in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov Zveze, društva oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na javni
razpis:
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v
zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2006
– Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila sta na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določeni kontaktni osebi
Jana Šušteršič - Kobal in Alenka Triller.

Št.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 21 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev v letu
2005: na podlagi sklepa Upravnega odbora
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 6. 10. 2005 morajo
prejemniki sredstev za rekreativno, športno
in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS z dne 24. 6. 2005 in
16. 9. 2005, v roku in na naslov iz 6. točke
tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska poraba
sredstev. Prejemnik sredstev v letu 2005, ki
v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more pridobiti
sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 1460

Ob-14473/06

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
telekomunikacijske opreme
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca (poštni naslov, številka telefona in številka telefaksa): Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja telekomunikacijske opreme, in sicer:
– komutacijske posredovalne mize
KU-60 za posredovanje stalnih zvez, Iskra,
20 kosov,
– radiorelejni sistemi DRS 2/2500, Iskra,
6 kosov,
– radiorelejni mobilni sistemi FM 200 s
pripadajočo opremo, Iskra, 8 kosov,
– multiplexne naprave v NATO Kovčkih
MX 701 kapacitete 2 Mbit, Iskra, 10 kosov,
– analogni 12 kanalni mobilni in stacionarni sistemi, Ei-Niš in Iskra, 10 kosov.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
30. 9. 2006.
5. Ponudbena cena za posamezne vrste
blaga mora biti izražena v SIT/kos.
6. Ponudniki lahko ponudijo odkup delnih
količin posameznih vrst telekomunikacijske
opreme. V primeru, da nihče od ponudnikov
ne ponudi odkupa celotnih količin blaga, bo
kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je
ponudil najvišjo ponudbeno ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru, da ponudnik
ponudi odkup celotne zaloge blaga pa bo
kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ponudbeno vrednost za celotno zalogo blaga.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 10100-0039157343.
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Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
8. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 10 dni po izbiri
najugodnejših kupcev. Če izbrani ponudnik
pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
9. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom telekomunikacijske opreme na transakcijski račun št. 10100-0039157343 ali v
roku 30 dni po prevzemu telekomunikacijske
opreme, če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku 5 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
Bančna garancija se mora glasiti na vrednost pogodbene količine telekominikacijske opreme in z rokom dospelosti 15 dni po
preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje
v kupnino oziroma se v primeru plačila z
odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, brez
obresti.
10. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, …): Alojzij Černe, tel.
01/589-73-26, faks 01/589-73-47.
11. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 5. 6. 2006 do 15.
ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
telekomunikacijske opreme - Ne odpiraj«!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2006 ob 10. uri, v sejni sobi VIII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
13. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 5. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-14797/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06)
in Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2006, ki je bil na Upravnem
odboru STO potrjen 11. 1. 2006, spremembe 21. 4. 2006, Vlada RS pa je soglasje
podala dne 18. 5. 2006, Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdelave in postavitve
obvestilnih tabel (VII-1 ali VII-1.1) pred
izvozi z avtocest v Republiki Sloveniji
1. Predmet razpisa: sofinanciranje postavitve obvestilnih tabel pred izvozi z avtocest.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
– vlagatelj je v času od 1. 1. 2006 do
porabe predvidenih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2006 (do konca prora-

Stran

4122 /

Št.

55 / 26. 5. 2006

čunskega leta) postavil obvestilne table pred
izvozi na obeh straneh avtoceste v skladu z
objavo in razpisno dokumentacijo,
– postavitev tabel je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS,
št. 46/00) in v skladu z navodili DARS-a
(www.dars.si/pdf/navodila2.pdf).
Vlagatelj mora vlogi za pridobitev sredstev priložiti:
– nalog za postavitev oziroma drug ustrezen dokument DARS-a v skladu z navodili
DARS-a (www.dars.si/pdf/navodila2.pdf);
– fotografijo obvestilnih tabel kot dokazilo o postavitvi;
– kopijo računa za izdelavo in postavitev
tabel, ki dokazuje tudi datum postavitve;
– izpolnjen obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije (11. poglavje);
– podpisan, žigosan in na vsaki strani
parafiran vzorec pogodbe;
– izjava vlagatelja, da sprejema pogoje
razpisa.
Podrobnejša obrazložitev pogojev je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Merilo za izbiro je datum in ura prispetja
vlog.
Podrobnejši način uporabe merila pri
ocenjevanju vlog je razviden iz razpisne dokumentacije.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: višina
razpisanih sredstev je opredeljena v Programu dela Slovenske turistične organizacije za
leto 2006 in znaša 5 mio SIT.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki,
če je predvideno zaporedno podeljevanje
sredstev
Sredstva se dodelijo na podlagi prispelih
vlog. V primeru, da Slovenska turistična organizacija v prvem krogu ne porazdeli vseh
razpisanih sredstev, se izvedejo nadaljnji
krogi, vse do dokončne porabe sredstev.
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v 1.
krogu je 15. 6. 2006 do 10. ure, za sodelovanje v nadaljnjih krogih pa vsak prvi torek
v mesecu do 10. ure.
6. Rok za predložitev vloge za dodelitev
sredstev
Vlagatelji morajo vloge predložiti najpozneje do dne 15. 6. 2006 do 10. ure.
Vloge za sodelovanje v nadaljnjih krogih,
ki bodo izvedeni le, če razpoložljiva sredstva
v prvem krogu ne bodo v celoti porabljena,
morajo biti predložene najpozneje do vsakega tretjega torka v mesecu do 10. ure.
Vlagatelji, ki se nameravajo prijaviti za
dodelitev sredstev v nadaljnjih krogih, so se
dolžni predhodno pri STO pozanimati, ali bo
STO sploh izvajala nadaljnje kroge.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev oziroma datumi odpiranja vlog za
dodelitev sredstev, če je predvideno zaporedno odpiranje le-teh: odpiranje vlog, ki bodo
prispele v prvem krogu, t.j. do 15. 6. 2006 do
10. ure, bo 16. 6. 2006 ob 12. uri. Odpiranje
vlog, ki bodo prispele v morebitnih nadaljnjih
krogih, bo za vsak nadaljnji krog vsak tretji
torek v mesecu ob 12. uri. Odpiranja bodo
na sedežu Slovenske turistične organizacije, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje
v osmih dneh od odpiranja vlog.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni
dan od 9. do 15. ure pri Metki Pirc ali po
mailu: metka.pirc@slovenia.info. Razpisna
dokumentacija je dostopna tudi na spletni
strani www.slovenia.info/board. Morebitna
vprašanja se zastavljajo pisno na zgornji elektronski naslov, in sicer najpozneje
2 dni pred vsakokratnim rokom za oddajo
vloge. STO bo odgovor poslala neposredno vlagatelju ter vprašanje skupaj z odgovorom objavila tudi na spletnih straneh
www.slovenia.info/board.
Slovenska turistična organizacija

sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod

Št. 002/2006
Ob-14800/06
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: Humoristična nanizanka – 20 oddaj po 30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je treba celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 31. 12. 2006.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO –
www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 001/2006. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
00 386 1/475-21-86 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila in na podlagi
dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne
dokumentacije, pridobljena preko interneta,
je brezplačna. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (AV RTV 001/2006) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-pošta: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je treba predložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
z oznako AV 001/2006 – Humoristična nanizanka – 20 oddaj po 30 minut.« Ponudbo je
treba predložiti najkasneje do 4. 7. 2006 do
12. ure v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: TV
igra po slovenski literarni predlogi – 1 oddaja v dolžini 55–60 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je treba celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 31. 12. 2006.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO –
www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 002/2006. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
00 386 1/475-21-86 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila in na podlagi
dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne
dokumentacije, pridobljena preko interneta,
je brezplačna. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (AV RTV 002/2006) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-pošta: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je treba predložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom » ne odpiraj – ponudba za javni razpis z
oznako AV 002/2006 – TV igra po slovenski
literarni predlogi – 1 oddaja v dolžini 55–60
minut. Ponudbo je treba predložiti najkasneje do 4. 7. 2006 do 12. ure v vložišče RTV
Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
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Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
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13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Št. 763-15/2006
Ob-14361/06
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00).
Stavbno zemljišče v izmeri 1262 m2 na
parceli 213/9 k.o. Mahovnik, lokacija Rožna
ulica, Kočevje, izhodiščna cena: 3,800.000
SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena
dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača
obrt in mirna gospodarska dejavnost.
b) Lokacija okolica Celja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Miran Orožim, tel.
03/544-19-64).
Stanovanje št. 6 stanovanjske površine 101,15 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 11,75 m2 in pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
stavbe in funkcionalnem zemljišču, na naslovu Ulica XIV. divizije 17, Rogaška Slatina,
v večstanovanjski stavbi na parc. št. 1102/2
in 1103 k.o. Rogaška Slatina, izhodiščna
cena: 15,050.000 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini je stanovanjska dejavnost.
c) Lokacija okolica Maribora (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel.
02/234-16-15).
Dvosobno stanovanje površine 58,99 m2,
v mansardi večstanovanjskega objekta na
naslovu Čreta 43, Orehova vas, ki je zasedeno z najemnikom, ki ima predkupno pravico po 176. členu Stanovanjskega zakona,
izhodiščna cena: 7,850.000 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini je: stanovanjsko dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 27. 6. 2006
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino v
višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-973, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
desetih dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis is sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30
dni, lahko je fotokopija, izpis iz sodnega
registra za samostojne podjetnike, (subjekti
držav, ki niso članice Evropske unije, morajo priložiti še kopijo pravnomočne odločbe
Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi vzajemnosti med državama):
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2006 ob 9. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse
ponudnike obvestila o izboru najkasneje v
roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je
navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15. dneh
od prejema obvestila o izboru in poziva
k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Celotno kupnino mora plačati v 8
dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer
se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem
primeru lahko prodajalec razdre pogodbo
brez dodatnega opomina. Prenos prodane
nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. št., ki so navedene
v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. št. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-14414/06
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02) ter 7. člena Statuta
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št.: 303/04) objavlja Občina Dobrova
- Polhov Gradec:
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu
2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2006. Sredstva se
namenijo za:
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju.
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
5. Pomoč za predčasno upokojitev.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so pravne in
fizične osebe (kmetje), ki opravljajo kmetijsko dejavnost in jim je kmetijska dejavnost
poglavitna osnova za preživetje, imajo stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov
Gradec ali investirajo na območju Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
III. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči za pridobitev pomoči:
Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo
upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec ali na spletnih straneh občine:
www.dobrova-polhovgradec.si.
Sofinancira se že pričete investicije v letu
2006 in investicije, ki se pričnejo v letu 2006
in trajajo več let. Komisija bo pri večletnih investicijah na podlagi prijave in upravičenosti
investicije rezervirala sredstva v proračunu
na postavki 1103 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, ki
se bodo izplačala upravičencu na podlagi
njegovega zahtevka.
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva – 7,400.000 SIT
Sredstva so namenjena podpori naložbam v kmetijstvo z namenom posodobitve
kmetijske pridelave, izboljšanja konkurenčnosti kmetije in izboljšanju velikostne in posestne strukture, zlasti tistih kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Z naložbo naj bo dosežen vsaj en izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov
proizvodnje, izboljšanje in prerazporeditev
proizvodnje, povečanje kakovosti, ohranitev
in izboljšanje naravnega okolje, izboljšanje
higienskih razmer in dobrega počutja živali,
spodbujanje raznolikosti kmetijske proizvodnje.
Višji delež podpore bodo dobila kmetijska gospodarstva:
– ki opravljajo kmetijske dejavnosti na
območjih manj ugodnih za pridelavo,
– ki bodo uporabljala bolj sonaravne
kmetijske postopke (npr. ekološka pridelava),
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– kmetije, na katerih je lastnik mlad kmet
(mladi kmet je kmet, ki je mlajši od 40 let,
ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, ki prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in je nosilec kmetijskega gospodarstva),
– kmetijska gospodarstva, ki investirajo
v dopolnilno dejavnost.
1.1 Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
Vrste naložb, ki se sofinancirajo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje,
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in
pripravo kmetijskih proizvodov za trg,
– naložbe v novogradnjo ali adaptacijo
gospodarskih poslopij in objektov, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin,
– investicije, namenjene izboljšanju genetske kakovosti z nakupom kakovostnih
plemenjakov (samcev in samic), vpisanih v
rodovniške ali enakovredne knjige,
– obnova trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo
nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor, razstavni prostor,
– naložbe v izgradnjo, nakup ali obnovo
nepremičnin, namenjenih dopolnilnim dejavnostim,
– nakup nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško programsko opremo za
izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški gradbenega
in drugega materiala; opravljenih obrtniških
del; stroški opreme, tudi računalniške, razen
kmetijskih strojev).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev finančnega in časovnega
načrta investicije,
2. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
3. lokacijsko informacijo za enostavni
objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in novogradnjah,
4. predložitev računov ali predračunov
nakup gradbenega materiala, gradbenih
storitev ali opreme oziroma predračunov za
načrtovano investicijo (na računu morajo biti
navedeni podatki o kupcu),
5. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
6. pri naložbah v predelavo in trženje je
potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti
primerno tržišče,
7. izjavo upravičenca, da za to naložbo
še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
8. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
9. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
10. fotokopija dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto
dni po prejemu sredstev, kadar se investicija
nanaša na dopolnilno dejavnost.
1.2 Sofinanciranje projektno tehnične
dokumentacije
Vrste naložb, ki se sofinancirajo:
– pridobivanje projektno tehnične dokumentacije.
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Višina pomoči: sofinancira se do 12%
upravičenih stroškov (honorarji arhitektom,
svetovalcem, stroški študije izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev projektno tehnične dokumentacije,
2. predložitev finančnega in časovnega
načrta investicije, predložitev računov ali
predračunov (na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu),
3. potrdila o plačilu računov za izdelane
projektne tehnično dokumentacijo,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo
še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
5. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
6. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
7. fotokopija dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto
dni po prejemu sredstev, kadar se investicija
nanaša na dopolnilno dejavnost.
1.3 Sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč
Sofinancira se:
– nakup kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški storitev notarja, upravnih taks in ostalih stroškov, nastalih z nakupom kmetijskih zemljišč).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. pri notarju overjena kupoprodajna pogodba,
2. fotokopija odobritve pravnega posla, ki
ga izda upravna enota,
3. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
4. dokazila za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla, iz katerih morajo biti razvidni podatki o kupcu,
5. izjava, da z nakupom zemljišča povečuje kmetijsko gospodarstvo,
6. izjava, da v zadnjih treh letih vlagatelj
ni prodajal ali kako drugače odtujil nobenega zemljišča,
7. izjava upravičenca, da bo na zemljišču, ki je predmet nakupa, kmetoval sam in
ga vsaj tri leta ne bo dal v najem ali prodal,
8. izjava upravičenca, da za to naložbo
še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
9. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev.
1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Sredstva se namenjajo za ureditev pašnikov in obor, z namenom preprečevanja
zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Sofinancira se naslednje naložbe:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov,
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje
živali.
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov (stroški nabavne vrednosti materiala za ograde in obore z vso
pripadajočo opremo).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev računov ali predračunov, z
navedenimi podatki o kupcu,
3. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
4. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,

5. izjavo upravičenca, da za to naložbo
še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
6. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
7. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
Vlogi za izgradnjo obore je treba dodati
še:
8. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja obore pomeni poseg v gozd
in gozdni prostor,
9. tehnični dokument v skladu s predpisi
o ohranjanju narave.
1.5 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije
Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja, proizvodnje sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske
pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč
na zaokroženih območjih, na katerih je lahko več lastnikov parcel.
Višina pomoči:
a) V višini do 50% se financirajo stroški
strojnih ur za izvedena gradbena dela pri
urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo
registrirano tovrstno dejavnost. Končni uporabniki so fizične osebe – kmetje.
b) Sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov (vsi stroški, nastali z izvedbo, od
začetka do zaključka del). Upravičenci so
fizične osebe – kmetje.
Opravičljivi stroški so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal,
posega na površini tal, posega v kakovost
tal, vključno z zemeljskimi deli, in ureditve
drenaž ter lokalnih hidromelioracij,
– stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) pri posameznih gradbenih delih in njihove montaže ali stroški izvedbe del
na kraju samem (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),
– stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12%
priznanih opravičljivih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev lokacijske informacije ali
pravnomočnega gradbenega dovoljenja za
poseg, če je potrebno,
2. predložitev programa agromelioracijskih del,
3. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja agromelioracijski del po fazah ter
navedbo roka realizacije naložbe,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo
še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
5. predložitev računov ali predračunov
za načrtovano agromelioracijo (na računu
morajo biti navedeni podatki o kupcu).
6. potrdila o plačilu računov za že izvedene agromelioracije.
7. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
8. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
9. fotokopija dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje
leto dni po prejemu sredstev.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
2.1 Izobraževanje kmetov – 1,600.000
SIT
Pri programu izobraževanja kmetov se
sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe na seminarjih,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.
Višina pomoči: kmetom (udeleženci izobraževanj) ali pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upravičenih
stroškov (stroški za izobraževanje oziroma
za izvedbo izobraževanja in stroški šolnin
za poklicno izobraževanje odraslega udeleženca).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. za udeležence izobraževanja (kmete):
račun in potrdilo o plačilu računa,
2. za pooblaščene izvajalce: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni
storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi
dokazili,
3. izjava upravičenca, da za to izobraževanje še ni prejel finančnih sredstev
MKGP.
2.2 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol – 1,000.000 SIT
Finančna pomoč je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost
pri dodelitvi imajo prosilci, katerih edini vir
dohodka staršev izvira iz kmetijske dejavnosti.
Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do
višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v
tekočem šolskem letu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. potrdilo o učnem uspehu v preteklem
letu,
2. potrdilo o šolanju za tekoče leto.
2.3 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev – 200.000 SIT
Opis: sofinanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega
dela in svojega delovanja
Višina pomoči: Sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov.
Opravičljivi stroški so:
– stroški najema prostora, nakupa opreme za delovanje društva,
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški, povezani s predstavitvijo svoje
dejavnosti (materialni stroški predstavitev,
stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, promocije, izdajo publikacij, ki se ne
prodajajo na trgu).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. finančno ovrednoten program za tekoče leto,
2. poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno s strani nadzornega odbora društva,
3. potrdilo o registraciji (če je društvo
ustanovljeno na novo),
4. seznam aktivnih članov,
5. fotokopije računov oziroma predračunov iz katerih so razvidni podatki o kupcu.
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov
– 500.000 SIT
3.1 Podpora ekološkemu kmetovanju
Cilj sofinanciranja postopkov za pridobivanje certifikata ekološkega kmetovanja, je
povečanje prihodka kmetijskega gospodarstva z zagotavljanjem kmetijskih proizvodov
višje kakovosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov, nastalih v postopku pridobivanja
certifikatov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenci predložijo račune in potrdila o plačilu za stroške nastale pri pridobi-

vanju certifikata ekološkega in integriranega
kmetovanja (na račun morajo biti navedeni
podatki o kupcu),
2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
3.2 Sofinanciranje analize zemlje in
krme
Cilj sofinanciranja opravljenih analiz zemlje je izdelava gnojilnih načrtov in pravilnejše dodajanje manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam.
Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali, kar posredno vpliva
na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račune pooblaščenih organizacij za analizo zemlje in krme
in potrdila o plačilu računov. Na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– 1,000.000 SIT
Opis spodbujanje kmetijskih gospodarstev, da zavarujejo pred nesrečami gospodarska poslopja, pridelke in živali.
Višina pomoči: sofinancirajo se stroški
zavarovalne premije do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenec mora predložiti sklenjeno
zavarovalno polico za tekoče leto s potrdilom o plačilu zavarovalne premije,
2. izjava upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
5. Pomoč za predčasno upokojitev –
200.000 SIT
Opis: je pospešitev strukturnih oziroma
generacijskih sprememb v kmetijstvu, ohranjanje poseljenosti podeželja s podporo pri
prepisu kmetije na naslednika.
Višina pomoči: enkratna pomoč do 50%
stroškov, nastalih s prepisom kmetije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. prenosnik kmetije mora prenehati z
vsemi tržnimi kmetijskimi dejavnostmi,
2. v času prenosa kmetije ni mlajši od
55 let,
3. pred prenosom kmetije je vsaj 10 let
opravljal kmetijsko dejavnost,
4. ima v lasti vsaj 3 ha kmetijskih zemljišč,
5. fotokopija dokazila, ki ga izda upravna enota,
6. fotokopija pogodbe o izročitvi kmetije,
7. dokazila o stroških, nastalih pri izvedbi pravnega posla, s potrdilom o njihovem
plačilu,
8. izjava upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
9. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
10. potrdilo o strokovni usposobljenosti
prevzemnika.
Omejitve
Upravičenci lahko dobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
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Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 10.000 SIT.
3.3 Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev za načrtovane investicije bo
določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo
morajo upravičenci predložiti na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti:
– fotokopije originalnih računov s potrdilom o njihovem plačilu.
IV. Informacije
Informacije: na tel. 01/360-18-00 ali na
sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Občina in komisija bosta spremljali namensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se
ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
pa so bila sredstva odobrena na osnovi neresničnih podatkov, imata občina in komisija
pravico takoj zahtevati od prosilca vračilo
sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za celotno obdobje
neupravičenega razpolaganja s sredstvi.
V. Rok za vložitve zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
na naslov občine najkasneje do 4. 9. 2006
(velja poštni žig). Vloge za dodelitev sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami morajo
vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«.
VI. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog
bo 7. 9. 2006 v prostorih Občine Dobrova
- Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8
dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se
zavržejo. Zavržejo se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah.
VII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Dobrova
- Polhov Gradec v roku 30 dni po izteku
razpisanega roka z odločbo. Hkrati bodo
upravičenci pozvani k podpisu pogodb.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 763/2006
Ob-14446/06
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št.
54/04, 109/04 in 23/06)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev na območju
Občine Divača v letu 2006
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 7,500.000 SIT.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so ali
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bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v letu 2006,
– posredni uporabniki proračuna Občine
Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, razvojni centri, knjižnica), ki so ali bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v
letu 2006,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar so ali bodo organizirale
prireditve na območju Občine Divača, za
občane Občine Divača v letu 2006,
– društva in klubi s sedežem na območju
Občine Divača, ki so ali bodo organizirali
prireditve na območju Občine Divača v letu
2006.
Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo
društva in klubi tudi, če so ali bodo organizirali prireditve izven območja Občine Divače,
ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih
prostorov,
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja…..), ki so potrebna za izvedbo
prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev
iz proračuna Občine Divača.
4. Iz proračuna Občine Divača se sofinancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve,
– manjše vaške in ostale prireditve v
skladu s pravilnikom.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/731-09-37.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Prireditve 2006« osebno ali po pošti do 26. 6.
2006 do 12. ure, na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 330-00005/2006
Ob-14472/06
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/02) in s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/06)
objavlja:
razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Celje v letu 2006
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Celje za leto 2006 v skupni
višini 12,995.600 SIT.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
Višina razpisanih sredstev: 8,500.000
SIT
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov investicij
v ureditev prostorov, nabavo strojev in opreme, napravo pašnikov in ostalo, vendar ne
več kot 600.000 SIT;
– v primeru izdelave poslovnega načrta
ali izdelave projektne dokumentacije se sofinancira do 40% upravičenih stroškov pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do
12% upravičenih stroškov celotne investicije
začete v tekočem letu za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta;
– v primeru dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji se sofinancira do 35% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo strojev in opreme vendar ne več kot 1,000.000
SIT.
Upravičeni strošek: dokumentacija, gradbena dela, gradbeni material, oprema, nakup mehanizacije,
Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini oziroma
delujejo na področju kmetijstva v občini in
se niso prijavili na razpis EPD za isti ukrep.
Vlagatelji morajo imeti KMG-MID.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Mnenje kmetijsko svetovalne službe o
pomenu naložbe za razvoj kmetije.
– Računi za nakup materiala ali opravljeno delo vezano na naložbo ali nabavo strojev in opreme in potrdilo o plačilu računa.
– Račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta in potrdilo o
plačilu računa.
– Lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje, če je to potrebno.
– Priloženo potrdilo o registrirani dejavnosti oziroma osebno izjavo, da je v postopku registracije (v primeru dopolnilnih
dejavnosti mora biti registracija sprovedena
v roku dveh let po naložbi).
– Za ukrep naprava pašnikov se bodo
upoštevali kot upravičeni stroški po urah
ovrednotena vrednost dela in vložek lastnega materiala, za ostali material se bodo upoštevali plačani računi.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
Višina razpisanih sredstev: 495.600 SIT
1. Izobraževanje:
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov
Upravičen strošek: stroški izobraževanja
s področja kmetijstva, vendar ne na Kmetijsko gospodarskem zavodu (tam so izobraževanja sofinancirana direktno zavodu).
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje.
Pogoji za pridobitev sredstev: računi ali
potrdila o udeležbi izobraževanja in potrdilo
o plačilu stroškov izobraževanja s področja
kmetijstva
2. Pomoč pri trženju
Višina pomoči: do 30% stroškov trženja
in promocije
Upravičen strošek: stroški promocijskega
materiala, stroški udeležbe na sejmih, ostali
stroški povezani s promocijo.

Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje.
Pogoji za pridobitev sredstev: računi
stroškov trženja in promocije, potrdila o plačanih računih, promocijski material, ipd.
3. Urejanje in priprava kmetijskih zemljišč in infrastrukture
Višina razpisanih sredstev: 1,400.000
SIT
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov
Upravičeni strošek: stroški dela in materiala.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Vlagatelji morajo
imeti KMG-MID.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– računi stroškov materiala in dela,
– izdelan predračun in ovrednotena dela
Kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo o plačanih računih.
4. Subvencije v živinoreji
Sofinanciranje pripusta konj
Višina razpisanih sredstev: 400.000 SIT
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov
Upravičen strošek: pripust.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje.
Pogoj za pridobitev sredstev: fotokopija
potrdila o pripustu kobile Inštituta za rejo in
zdravstveno varstvo kopitarjev.
5. Subvencije v sonaravno kmetovanje
Ekološka in integrirana pridelava
Višina razpisanih sredstev. 600.000 SIT
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Upravičeni strošek: strošek kontrole pooblaščene službe, potrdilo o vključenosti v
kontrolo ekološkega oziroma integriranega
kmetovanja.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva na
območju MO Celje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– kmetija vključena v ekološko oziroma
integrirano pridelavo,
– kontrola izvedena v letu 2005.
6. Sofinanciranje programov dela društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev: 1,600.000
SIT
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
vrednosti predloženega programa strokovnega dela in prireditev vendar ne več kot
200.000 SIT.
Upravičeni strošek: strokovno delo, izvedba prireditev, izdajanje informativnih
publikacij, izobraževanje, predstavitve, pridobivanje strokovnih in tržnih informacij, zastopanje članov na predstavitvah in promocijah njihovih dejavnosti.
Upravičenci: društva in združenja, ki so
registrirana na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini ali
imajo člane iz občine.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– Finančno ovrednoten program dela
društva za tekoče leto,
– odločba o registraciji društva,
– seznam članov, ki so občani Mestne
občine Celje in delujejo na področju kmetijstva.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega raz-
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pisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine
Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina
– javna naročila in razpisi. Kot dokazila se
bodo upoštevale priloge datirane po 16. 10.
2006.
IV. Rok za oddajo vlog
Roki za oddajo vlog:
Ukrepi pod zaporedno številko: 1., 3. in
6.: do 3. julija 2006.
Ukrepi pod zaporedno številko: 2., 4. in
5.: do 15. oktobra 2006.
V. Mesto za oddajo vlog: vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati
»Razpis kmetijstvo – Ne odpiraj«.
VI. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da
jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele
vloge z višjim številom toč do porabe sredstev. Natančnejši opis se nahaja v razpisni
dokumentaciji na prijavnih obrazcih. V primeru, da zahtevki presegajo višino razpisanih
sredstev se komisija lahko odloči, da zniža v
razpisu določen procent dodeljenih pomoči.
O izboru in višini dodeljenih sredstev
bodo vlagatelji obveščeni v roku 30 dni od
zaključka razpisa.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja
Založnik, tel. 426-57-69.
Mestna občina Celje
Št. 430-0016/2006
Ob-14567/06
Na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 74/02, 45/03 in 60/04)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. Predmet javnega razpisa so subvencije, ki se dodeljujejo na področju kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu
2006 za:
– subvencioniranje zdravljenja masti
tisa;
– subvencioniranje apnenja tal;
– sofinanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov;
– pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: za navedene
ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 7,000.000 SIT.
III. Ukrepi
A1 Subvencioniranje zdravljenja mastitisa
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 01) in predloženi plačani
račun, izstavljen s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske
službe.
2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za
pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice.

3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
4. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev.
A2 Subvencioniranje apnenja tal
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– maksimalna subvencionirana količina
nakupa je pri apnencu in snoveh s podobnim učinkom 50.000 kg in pri saturacijskem
mulju 100.000 kg na kmetijsko gospodarstvo;
– na površino 1 ha se prizna: apnenec,
snovi s podobnim učinkom – največ 2,5 t;
saturacijski mulj – največ 10 t;
– zahtevek (obrazec 02), predloženi plačani račun o nakupu in dokazilo o lastništvu
oziroma najemu kmetijskih zemljišč, na katerih se je izvedel ukrep.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: pri apnencu
in snoveh s podobnim učinkom 4 SIT/kg
vendar ne več kot 30% vrednosti na kg
in pri saturacijskem mulju 60% vrednosti
plačanega računa za nakup (prevoz se ne
subvencionira).
A3 Sofinanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno
strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom in mora biti izvedeno s strani za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove;
– zahtevek (obrazec 03), dokazilo o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopija
potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za
tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru
rednega izobraževanja.
3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT
na upravičenca na leto.
A4 Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini
vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga
subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino
Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– zahtevek in dokazilo o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženi seznam upravičencev, iz katerega je razvidna premija in
subvencionirani del za posameznega upravičenca.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: 20% višine
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
A5 Pospeševanje društvene dejavnosti
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
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– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2006;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 04) in zahtevane priloge navedene
v razpisni dokumentaciji.
2. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva, ki imajo sedež
na območju Mestne občine Murska Sobota.
Sofinanciranje lahko uveljavljajo tudi društva
in njihove zveze, ki imajo aktivno članstvo s
stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota ter imajo sedež izven območja
Mestne občine Murska Sobota, če na območju Mestne občine Murska Sobota za to
področje ni registriranega društva ali njihove
zveze.
3. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– pomen izobraževanja in zagotavljanje
pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela;
– stroški mednarodnih aktivnosti;
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
Med upravičene stroške se ne štejejo
stroški, nastali s pridobitno dejavnostjo.
5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma
zveze.
IV. Skupni pogoji
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
javnih virov (sredstva občinskih proračunov,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
za posamezne ukrepe iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči določene
v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v
kmetijskem sektorju.
Vlagatelji opravljanje kmetijske dejavnosti dokazujejo z KMG MID številko.
Pri uveljavljanju ukrepov A1, A2 in A3 se
priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu, izstavljeni oziroma plačani po zadnjem
datumu za oddajo zahtevkov v okviru posameznega ukrepa Javnega razpisa o uvedbi
ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Murska Sobota, objavljenega
v letu 2005. Pri ukrepih A4 in A5 se priznavajo računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o
plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2005.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti
zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila,
ki so pod posameznim ukrepom navedeni v
razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
Obrazci in razpisna dokumentacija so
od začetka razpisa na voljo med uradnimi
urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba
št. 8 (Silvija Kouter).
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Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Mestni občini Murska Sobota,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktni
osebi sta Silvija Kouter in Štefan Cigan.
VI. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti
sredstev oziroma najkasneje do končnega
datuma za uveljavljanje finančnih sredstev.
Ta je pri ukrepih od A1 do A3 vključno 30. 11.
2006, pri ukrepu A4 vključno 30. 10. 2006 in
pri ukrepu A5 vključno 10. 7. 2006.
Upravičenci lahko v eni vlogi vložijo zahtevke za več ukrepov naenkrat. Vloge pod
ukrepom A5 se vložijo posebej.
Vloge pri ukrepih od A1 do A4 se pošljejo
s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom »Subvencije v
kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno
v sprejemni pisarni mestne občine.
Vloge pri ukrepu A5 se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vložijo neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga
mora biti v zaprti ovojnici, na hrbtni strani
opremljena z nazivom in naslovom vlagatelja,
in označena z oznako »Ne odpiraj – vloga«
s pripisom »Ukrepi v kmetijstvu« in navedbo
ukrepa, na katerega se nanaša.
VII. Obravnava vlog
Vloge pri ukrepih od A1 do A4, prispele
do posameznega datuma odpiranja vlog, bo
strokovna komisija obravnavala praviloma
11. 7. 2006, 21. 8. 2006, 22. 9. 2006, 3. 11.
2006 in 1. 12. 2006. Vloge pri ukrepu A5
bo strokovna komisija obravnavala 11. 7.
2006.
Odpiranje vlog ni javno. Ko bodo razpoložljiva sredstva izkoriščena, se vloge več
ne bodo obravnavale.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril,
ki so navedena v razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih
sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku petnajst
dni po pripravi predloga.
O odločitvi bodo vlagatelji obveščeni v
roku petnajst dni po odločitvi in upravičenci
pri vlogah pod ukrepom A5 pozvani k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene zahtevke pa zavrne. Vlagatelje
nepopolnih vlog komisija v roku osem dni
od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je deset dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
zahtevke, ki jih vlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine
Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložene pritožbe se
zavrže.
VIII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
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mi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev,
in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti
nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri
pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-14601/06
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, tehnične kulture in preventivnih programov
zdravja v Mestni občini Novo mesto (šifra:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
68/02, 44/02 in 72/05), Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov v javnem interesu,
2. del razpisa
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje 2. del proračunskih sredstev
za galerijski program, ki zajema subkulturna
gibanja mladih na področju vizualnih umetnosti v letu 2006 v višini 5,000.000 SIT.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov oziroma programa na področju vizualnih umetnosti subkulture mladih. Sofinanciran bo galerijski program s kvalitetnim
in sodobnim pristopom k novim trendom s
področja likovne umetnosti, fotografije, inštalacij ter ostalih področij vizualne umetnosti v Mestni občini Novo mesto. Poudarek
mora biti na mlajših ustvarjalcih. Razstavni programi pa naj bodo dostopni otrokom,
mladim ter odrasli publiki. Za program mora
skrbeti strokovna kadrovska zasedba, hkrati
pa prijavitelj mora imeti prostorsko in organizacijsko zasnovo.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa
v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evaluira svoj program ter jasno opredeljeno
finančno konstrukcijo.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– druge nepridobitne organizacije.
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni otrokom in mladim med
15. in 27. letom starosti na območju Mestne
občine Novo mesto in potekajo kontinuirano
vsako leto že več kot 5 let.
Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim
aktivnostim mladih, ki prispevajo k umetniški
in kulturni osveščenosti otrok in mladih.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev:
– vlagatelji morajo kandidirati s programi,
ki v mestni občini potekajo že več let (najmanj 5) in so predvsem namenjeni otrokom
in mladim,
– programi se morajo izvajati v Mestni
občini Novo mesto,
– vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programa,
– pomembnost programa (popularizacija subkulture mladih na področju vizualnih
umetnosti),
– število mladih, ki jih program zajema,
– trajanje programa,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto,
– nepridobiten značaj programa,
– zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave,
ki bodo zadostile naslednjim prednostnim
kriterijem:
– programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo subkulturo mladih s področja vizualnih umetnosti oziroma galerijskega
delovanja mladih,
– pospeševanje
kulturno-umetniške
ustvarjalnosti mladih in omogočanje dostopnosti do kulturnih programov,
– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,
– finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz
virov, ki niso iz proračuna Mestne občine
Novo mesto),
– nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference,
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– je časovno opredeljen,
– ima jasne cilje,
– ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
– vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
– program se izvaja v starem mestnem
jedru,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že
kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih
(oddana vsebinska in finančna poročila),
– prijavitelj lahko s programom kandidira
le na en javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija
upoštevala le eno vlogo.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov, izločila morebitne
programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih
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kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja
programa.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom v
javnem interesu, 2. del v letu 2006 znaša
5,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: 2. del javnega razpisa
za otroške in mladinske programe je objavljen 26. 5. 2006. Rok za prijavo traja do
9. 6. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja),
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno
razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo
komisija za odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do dne 9. 6. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – otroški in mladinski
programi 2006, 2. del razpisa«, na hrbtni
strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 9. 6.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
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13. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53)
ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 9. 6. 2006.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-14615/06
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l.
RS, št. 14/04 in 34/04) in javnega razpisa za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z
dne 3. 3. 2006 ter istega dne na spletni stani
Občine Postojna in na oglasni deski Občine
Postojna ter na podlagi ugotovitev komisije
o utemeljenosti vseh prispelih vlog, župan
Občine Postojna objavlja
prednostno listo upravičencev
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
(seznam upravičencev po kriterijih iz
10. člena pravilnika, ki so zavezanci za
plačilo lastne udeležbe in varščine)
Prosilec/ka
Džakulić Jasmina
Dušan Pančić
Kokeza Sandra
Troha Viki
Nedeljko Marković

Točke
290
270
250
220
170

Vsi udeleženci razpisa bodo prejeli ustrezno odločbo, na katero imajo možnost pritožbe, zato bo seznam dokončnih upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna
stanovanja, objavljen po rešitvi morebitnih
pritožb.
Seznam dokončnih upravičencev do stanovanja bo objavljen v Uradnem listu RS, na
spletni strani Občine Postojna in na oglasni
deski v občinski stavbi.
Občina Postojna
Št. 255/2006
Ob-14624/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje
za leto 2006, (Uradni vestnik Zasavja, št.
24/06) in Odloka o ureditvenem načrtu za
območje urejanja P7/1 – Nasipi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 10/02, 5/04 in 13/05),
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je del zemljišča
parc. št. 867/1 k.o. Knezdol v skupni izmeri
1320 m2, ki se nahaja v območju urejanja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S10/11 – spodnje
Gabrsko (Uradni vestnik Zasavja št. 18/88,
11/94 in 11/05).
Natančen prikaz zemljišča, ki je predmet
prodaje je razviden iz grafične priloge, ki je
na vpogled pri prodajalcu.
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Izklicna neto cena za navedeno zemljišče znaša 6,780.000 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 26. 5.
2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30 in ob petkih od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II, na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 2. 6. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbov
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako:
Ponudba za nakup zemljišča Gabrsko – ne
odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje v četrtek, 1. 6. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča Gabrsko.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, predmet nakupa,
ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje 30. 6. 2006
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v
8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev zemljišča, plačilom davčnih dajatev,
notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpisom v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
ponedeljek, 5. 6. 2006 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudniku
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
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opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena.
17. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Št. 4651-20/2006-15
Ob-14647/06
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi 30. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Ur. l. RS, 34/99, 65/02 in 24/03) in letnega
programa prodaje občinskega stvarnega in
finančnega premoženja (št. 4651-20/2006),
ki je bil sprejet na 28, redni seji Občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina, z dne 16. 2.
2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo stavbne
parcele
A) Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je naslednje
zemljišče:
– parcelna št. 3334/7, k.o. Hrpelje, v
izmeri 604 m2, 5,150.000 SIT, za gradnjo
individualne stanovanjske hiše na južnem
robu zazidalnega načrta (ulica Nova pot,
Hrpelje). Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov;
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega
dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo
ponudb je 10 dni od objave tega razpisa.
Kolikor je ta dan dela prost dan, bo rok za
oddajo ponudb prvi naslednji delovni dan.
Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala
pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, reška cesta 14, 6240 Kozina
z oznako »Javni razpis za prodajo parcele
– Nova pot«.
7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroških bo Občina HrpeljeKozina izdala ponudniku pisno zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-14581/06
Obvestilo o izidu natečaja
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana in DEOS d.d. v
sodelovanju z Zbornico za Arhitekturo in
prostor Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta jss.mol@ljubljana.si.
3. Opis projekta: javni natečaj za izbiro strokovno najustreznejše rešitve za
objekt Center starejših Trnovo v Ljub
ljani.
4. Število udeležencev: 15.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. znižana nagrada:
Robert Potokar univ. dipl. inž. arh.
Sabina Colnar univ. dipl. inž. arh.
Ajdin Bajrović abs. arh.
Mateja Šetina štud. arh.
Carlos Graca abs. arh.
2. zvišana nagrada:
Miloš Jeftič univ. dipl. inž. arh.
Luka Lobe abs. arh.
Saša Koselj abs. arh.
Radisav Popovič univ. dipl. inž. arh.
3. nagrada:
Tinka Prekovič univ. dipl. inž. arh.
Jernej Živic univ. dipl. inž. arh.
Darko Vasiljevič abs. arh.
Artur Mlinar univ. dipl. inž. arh.
posebno priznanje:
doc. Jurij Kobe univ. dipl. inž. arh.
Maja Kovačič abs. arh.
Samo Mlakar abs. arh.
Rok Žnidaršič univ. dipl. inž. arh.
priznanje:
D.A.N.S. arhitekti
Mihael Dešman univ. dipl. inž. arh.
Katarina Pirkmajer Dešman univ. dipl.
inž. arh.
Rok Bogataj univ. dipl. inž. arh.
Eva Fišer Berlot univ. dipl. inž. arh.
Vlatka Ljubanović univ. dipl. inž. arh.
priznanje:
Božo Podlogar univ. dipl. inž. arh.
Mojca Kocbek Vimos univ. dipl. inž. arh.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:

1. znižana nagrada 3,000.000 SIT
2. zvišana nagrada 2,800.000 SIT
3. nagrada 1,500.000 SIT
posebno priznanje 1,200.000 SIT
priznanje 680.000 SIT
priznanje 680.000 SIT
odškodnina 400.000 SIT.
Vsi zneski so v bruto bruto vrednostih.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: 20. 1. 2006, Ob-719/06.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2006.
Javni stanovanjski sklad MOL
DEOS d.d. Ljubljana
Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije
Št. 06/11059/0-0

Ob-14475/06

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Šentvid Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa
– Dan požarne varnosti Četrtne
skupnosti Šentvid za leto 2006
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev je:
Četrtna skupnost Šentvid Mestne občine
Ljubljana, Prušnikova 106, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje programa Dan požarne varnosti Četrtne skupnosti Šentvid.
3. Vsebina vloge mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– kopijo odločbe o registraciji,
– izjavo o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– izjavo, da so neprofitno in nepridobitno
društvo, organizacija ali ustanova,
– izjavo, da je njihova dejavnost, aktivnost in program za udeležence brezplačna
oziroma nepridobitno in neprofitno ovrednotena,
– opis namenov in ciljev programa, opis
načina izvedbe programa in izvedbenih rokov,
– vrednost in ceno celotnega projekta s
finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (vsaka
stran).
4. Merila in pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo društva, nepridobitne organizacije in ustanove registrirane na območju Četrtne skupnosti Šentvid:
– ki se kot z osnovno dejavnostjo ukvarjajo s požarno varnostjo,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– delujejo in izvajajo aktivnosti ter programe v dobro in za prebivalce Četrtne skupnosti Šentvid na njenem teritoriju,
– sodelujejo s Svetom Četrtne skupnosti Šentvid in ga obveščajo o svojih aktiv
nostih,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izvajajo programe za udeležence brezplačne oziroma ovrednoteni nepridobitno,
neprofitno (vključujejo zgolj materialne stroške).
Ob zaključku programa, dejavnosti ali
aktivnosti poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo, iz katerega bo razvidno izvajanje meril in pogojev.
5. Okvirna višina sredstev:
– za izvedbo programa je na razpolago
600.000 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 Šentvid.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 30. 9. 2006.
II.
1) Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis se pošlje priporočeno s
povratnico ali odda osebno na naslov: Četrtna skupnost Šentvid Mestne občine Lju-

Javne dražbe
Št. 4780-55/2006

Ob-14802/06

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
19. 5. 2006, se popravi:
Predmet prodaje št. 6: del nepremičnine
parc. št. 79/1 in parc. št. 67/1 oboje k.o. Portorož. Izmere ca. 1395 m2 (Fiesa), izklicna
cena je 68,355.000 SIT (285.240,36 EUR).
Občina Piran
Ob-14417/06
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Občine
Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta javne dražbe:
– nepremičnina parc.št. 247/2 dvorišče
461 m2 in stanovanjska stavba 116 m2 k.o.
Tržič, vl. št. 714 k.o. Tržič, na naslovu Paradiž 9, 4290 Tržič.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
– Izklicna cena za predmet javne dražbe
je 19,000.000 SIT, najnižji znesek višanja:
1,000.000 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro kupca: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim dražiteljem, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Plačana kavcija uspešnega dražitelja bo
všteta v kupnino v prodajni pogodbi za predmet javne dražbe iz 2. točke. Javna dražba
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bljana, Prušnikova 106, Ljubljana, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za program dneva požarne
varnosti ČS Šentvid, MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106 Ljubljana do dne 9. junija 2006 do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika Četrtne skupnosti Šentvid MOL, sicer ne bo
obravnavana.
2. Odpiranje vlog: bo javno, in sicer dne
13. junija 2006 ob 16. uri v sejni sobi Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106,
Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev bo odločil Svet četrtne skupnosti Šentvid na predlog komisije. Zoper
sklep je možna pritožba v roku 8 dni od
prejema sklepa na Mestno občino Ljubljana,
županja, Mestni trg 1, Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 1/II. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 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.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dnevih po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne
informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Robert Golavšek tel. 01/512-46-07
ali e-pošta: mol.sentvid@siol.net.
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
Gregor Istenič

je neuspešna, če ni bila dosežena izklicna
cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj (kupec) je dolžan kupnino poravnati
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je v postopku javne dražbe plačal najuspešnejši dražitelj (kupec).
8. Kraj in čas izvedbe javne dražbe: poslovna stavba Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, dne 21. 6. 2006 ob 9. uri, v veliki
sejni sobi Občine Tržič, 1. nadstropje.
9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti
pred začetkom javne dražbe in se jo vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki
je odprt pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila, Območni enoti Kranj:
– kavcija za nepremičnino parc. št. 247/2
k.o. Tržič: v višini 30% izklicne cene z navedbo ''kavcija za nepremičnino parc. št.
247/2 k.o. Tržič''.
Plačilo kavcije za predmet javne dražbe
pred začetkom javne dražbe s predložitvijo
potrdila (dokazila) o plačilu kavcije, je pogoj
za udeležbo na javni dražbi.
10. Plačane kavcije, brez obresti, bodo
po končani dražbi vrnjene tistim dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo
razpisno dokumentacijo pri Andreji Meglič,
tel. 04/597-15-28 ter si ogledajo predmet
javne dražbe. Strošek razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT. Interesenti so dolžni
pred prevzemom razpisne dokumentacije
plačati navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni
enoti Kranj in navesti namen nakazila ''plačilo za razpisno dokumentacijo'' ter o plačilu
predložiti dokazilo.

12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se
ponudnikom oziroma dražiteljem povrnejo
stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
13. Drugi pogoji, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati: predmet javne dražbe iz 2. točke
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji so na dan javne dražbe dolžni s seboj
prinesti naslednje dokumente v izvirniku,
razen če je izrecno določeno, da jih lahko
predložijo v notarsko overjeni fotokopiji:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
(za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO) in
davčni številki dražitelja ter njegovem osebnem ali transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),
– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom
javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na
izjavi overjen pri notarju.
14. Razpisna dokumentacija za predmet
javne dražbe vsebuje: podrobnejši opis lokacije in predmeta javne dražbe, zemljiško
knjižni izpisek, mapno kopijo (načrt parcel),
lokacijsko informacijo, fotografije predmeta
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javne dražbe, splošne pogoje za izvedbo in
udeležbo na javni dražbi, obrazec izjave o
sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe,
pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in
vzorec prodajne pogodbe.
15. Vse stroške, davščine ter takse nosi
kupec predmeta javne dražbe iz 2. točke.
16. Izročitev predmeta javne dražbe iz 2.
točke v posest kupca se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
17. Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Tržič obdrži njegovo
kavcijo.
18. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbet kupec predmeta javne dražbe iz 2. točke na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna
izročiti vse potrebne listine.
19. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, v občinskem glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič,
www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-14564/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta
Mestne občine Ptuj, sprejetega na seji dne
24. 4. 2006
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-44.
2. Predmet prodaje so: nepremičnine,
parc. št. parc. št. 2785/10 njiva v izmeri
22 m2, parc. št. 2785/14 njiva v izmeri 47 m2,
parc. št. 2785/21 njiva v izmeri 8 m2 in parc.
št. 2780/2 njiva v izmeri 74 m2, vse vpisane
pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
3. Predmet dražbe je prodaja nepremičnin – zemljišč.
4. Izklicna cena za posamezno nepremičnino iz 2. točke je 9.585,60 SIT/m2 (brez
DDV).
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati
v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne
pogodbe na transakcijski račun Mestne
občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka
01296-0100016538.
6. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse nepremičnine pod 2. točko. Prodajna pogodba
se razdre, če kupec ne plača kupnine v
navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 12. 6. 2006 ob 13. uri
v sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj, soba št. 2/1. Javno dražbo bo vodila
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
posamezne nepremičnine, ki jo bodo dražili.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
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8. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izvedbe javne dražbe.
9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo 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.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– 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.
– Dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije.
– Davčno številko in matično številko
dražitelja.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
postopka dražbe.
10. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, ponudnik zadrži njegovo kavcijo in
se javna dražba ponovi.
11. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru z organizatorjem javne dražbe.
12. Vse stroške s prenosom lastništva
(DDV, notarske storitve, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev) nosi kupec.
13. Komisija za izvedbo javne dražbe
lahko s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer povrne dražiteljem izkazane stroške.
14. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo 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
Ob-14575/06
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 465-01-99/2003
z dne 18. 6. 2006 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. Stanovanjski objekt v Šmihelu 12a
(parc. št. 503/4.S, stan. stavba 152 m2, dvorišče 500 m2 in travnik 119 m2 ter parc. št.
4584/2 njiva 306 m2 obe k.o. Šmihel). Izklicna cena je 27,880.000 SIT. Najnižji znesek
višanja je 200.000 SIT.
2. Poslovni prostor ident. št. 8 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na ulici
IX. Korpus 82 v Solkanu (parc. št. 2704,
2703/1 in 1351/26 vse k.o. Solkan) s površino 45,80 m2. Izklicna cena je 8,517.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.

3. Objekt bivše OŠ na Banjšicah št. 68
(parc. št. 255.S, poslovna stavba s površino
362 m2, parc št. 755/2 neplodno s površino
470 m2 in parc. št. 755/4 travnik s površino
135 m2 vse k.o. Banjšice). Izklicna cena je
8,000.000 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene do vključno 12. 6. 2006 na TRR Mestne
občine Nova Gorica št. 01284-0100014022,
sklic na št. 18 75833-7200005-2006.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25.
C) Javna dražba bo v ponedeljek, dne
12. 6. 2006 ob 13. uri, v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 466-164/2005
Ob-14625/06
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in
33/06) in sprejetega Letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za
leto 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60.
2. Opis predmeta prodaje:
A) Nezazidana stavbna zemljišča ob
Maistrovi ulici v k.o. Litija, parc. št. 116/1
v izmeri 915 m2, parc. št. 119/1 v izmeri
1368 m2 in parc. št. 119/3 v izmeri 310 m2,
za izklicno ceno 54,000.000 SIT (z vključenim 20% DDV in 2% PD), ki se nahajajo na
območju urbanih zemljišč in se prodajajo kot
enotna gradbena parcela, kjer je možna gradnja večstanovanjskih hiš oziroma blokov.
B) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »D« na območju obrtno poslovne cone
v k.o. Hotič, na parc. št. 1345/8 v izmeri
2013 m2, 1345/46 v izmeri 110 m2, 1345/118
v izmeri 1228 m2, 1345/47 v izmeri 264 m2
in 1345/138 v izmeri 51 m2, za izklicno ceno
52,000.000 SIT (z vključenim DDV).
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C) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »E« na območju obrtno poslovne cone
v k.o. Hotič, na parc. št. 1346/27 v izmeri
531 m2, 1346/28 v izmeri 168 m2 in 1601/9
v izmeri 150 m2, za izklicno ceno 11,000.000
SIT (z vključenim DDV in upoštevanjem služnostne pravice za javni vodovod).
Na nepremičninah s parc. št. 1346/27 in
parc. št. 1601/9, vse k.o. Hotič poteka trasa
javnega vodovoda, PVC 140. Pri sklenitvi
prodajne pogodbe se bo upoštevala služnostna pravica dostopa in dovoza vzdrževanja
javnega vodovoda v korist Občine Litija.
D) Nepremičnine na območju med športno dvorano in bencinskim servisom na Brodarski ulici, v k.o. Litija, stoječe na parc.
št. 986/3 v izmeri 68 m2, 114/3 v izmeri
393 m2, 110/1 v izmeri 493 m2, 111/1 v izmeri 1.123 m2, 116/3 v izmeri 748 m2, 118/88
v izmeri 155 m2, 118/89 v izmeri 169 m2,
120/50 v izmeri 354 m2, 120/51 v izmeri
101 m2, 120/9 v izmeri 196 m2, 120/46 v
izmeri 130 m2, 122/14 v izmeri 1.259 m2, za
izklicno ceno 177,000.000 SIT (z vključenim
20% DDV).
Nepremičnine s parc. št. 986/3, 114/3,
110/1 in 116/3, vse k.o. Litija, so locirane
med glavno cesto G2-108 in naseljem Rozmanov trg v Litiji. Po Odloku o spremembah
in dopolnitvah PUP je v morfološki celosti
LI-05C dovoljena gradnja objektov centralne
dejavnosti (oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti z maksimalno pozidanostjo
50%), indeks izrabe zemljišča (FSI) je lahko
1. Dopolnilne dejavnosti so možne v obsegu
do 50% vseh površin (stanovanja). Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo makadamske, delno travnate površine. Delno
so površine namenjene stranskemu (interventnem) uvozu do športne dvorane, delno
pa so površine zemljišča s parc. št. 116/3
namenjene uvozu v vrstne garaže.
Nepremičnine s parc. št. 120/50 120/51,
120/9, 120/46, 118/88, 118/89 in 122/14, vse
k.o. Litija so locirane za bencinskim servisom Petrol oziroma med Brodarsko ulico in
CKS. Po Odloku je v posebnih določbah v
morfološki celoti LI-02SV dovoljena gradnja
na prostih zemljiščih garažna hiša oziroma
je maksimalna pozidanost 25%, indeks izrabe zemljišča (FSI) je lahko 2. Namenska
raba prostora je blokovno, večstanovanjsko
gradnjo P+4. Možne dopolnitve dejavnosti
so trgovina osnovne oskrbe, osebne obrtne
storitve. Predmetne nepremičnine v naravi
predstavljajo povozne površine in travnikezelenice, medtem ko je del zemljišča že asfaltiran in namenjen parkirišču in dovoznim
cestam bližnjih blokov in garaž.
Predmetne nepremičnine še nimajo individualne komunalne opremljenosti; v bližini
pa je zemljišče opremljeno z asfaltnimi cestami, javno razsvetljavo, pločniki, vodovodom, telefonom.
Občinski svet Občine Litija je na redni
32. seji z dne 14. 2. 2006 sprejel sklep, da
se zemljišče na območju med športno dvorano in bencinskim servisom na Brodarski
ulici v Litiji nameni za izgradnjo trgovskega objekta z lokali, podzemno parkirišče,
bowling center in kegljaške steze v enem
objektu in za izgradnjo garažno poslovnega
objekta, kot to izhaja iz grafičnega dela predloženih idejnih zasnov.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Litija št. 01260-0100002491
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s
pravnim poslom.
4. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 dan pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Litija št.
01260-0100002491, s pripisom »plačilo kavcije za javno dražbo« in z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero se
plačuje kavcija. Najugodnejšemu dražitelju
bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
dražbi, bo kavcija brezobrestno vrnjena v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V
primeru, da interesent vplača kavcijo za katerokoli nepremičnino, ki se nahaja v razpisu
javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži,
se kavcija ne povrne.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali fizične osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta,
za fizične osebe;
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila kavcije.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo
predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodja
dražbe izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 15. 6.
2006 v veliki sejni sobi Občine Litija – I.
nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z
začetkom ob 10. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija najkasneje do 14. 6. 2006 do
9. ure.
7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo vodi notar Miro Bregar,
– draži lahko tisti, ki je do vključno dne
14. 6. 2006 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
– dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500.000 SIT,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
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– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
– javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
Vodja dražbe lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrne varščina brez
obresti. Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Vse stroške in dajatve v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe nosi kupec.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo.
9. Informacije: vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko
zainteresirani dobijo na Občini Litija pri Karmen Merela na tel. 01/89-63-458, e-mail:
karmen.merela@litija.si.
Občina Litija
Ob-14633/06
Občina Kamnik objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišča parc. št. 825/3 k.o.
Volčji potok
a) Zemljišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji
Potok je veliko 15.822 m2, nahaja se v poselitvenem območju in je po družbenem planu
predvideno za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Prodaja se kot celota.
b) Izklicna cena za zemljišče je 33.549
SIT/m2 (140 EUR/m2).
Izklicna cena ne zajema davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 1,000.000 SIT.
c) Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je
dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma najkasneje do 31. 7. 2006 na račun številka
01243-0100002257. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo.
Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
d) Javna dražba bo v torek 13. 6. 2006
ob 11. uri na občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, v pritličju v sobi št. 17.
e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah za takšne osebe omogočajo
prisilni predpisi RS), morajo najkasneje do
vključno 9. 6. 2006, vplačati varščino v višini
50,000.000 SIT na TRR Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, sklic: 722100-7000, ki
se vodi pri Banki Slovenije.
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Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe. Pravočasno plačilo varščine je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti, ki
želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti komisiji za
izvedbo dražbe, če so fizične osebe, potrdilo
o državljanstvu RS oziroma EU, če so pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.
f) Drugi pogoji:
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 30 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v pogodbenem roku, se šteje
da od ponudbe odstopa in se iz položene
varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti
Občina Kamnik.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se lahko
v roku 8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k podpisu pogodbe pozove
dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo
ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil,
zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega
dražitelja.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Vse informacije v zvezi z razpisom in
idejno zasnovo poselitve lahko dobite pri
g. Bojanu Mlakarju, tel. 01/83-18-118, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Občina Kamnik

Razpisi delovnih
mest
Su 13/06-2
Ob-14363/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj za:
višjega pravosodnega svetovalca (1
prosto delovno mesto)
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– 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.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001
Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Nišavič, tel.
01/232-51-96 int. 111.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Št. 110-100/2006/1
Ob-14387/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) minister za javno
upravo objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Ministrstvu za javno
upravo, Sekretariatu, Službi za javna naročila.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo (VII) ekonomske, družboslovne ali pravne smeri;
– imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja javnih
naročil;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja skupnih javnih naročil;
– priprava javnih razpisov in naročil male
vrednosti;
– objava javnih razpisov na spletni strani
ministrstva;

– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov s področja
javnih naročil.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Namesto potrdila 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 lahko kandidati podajo pisno izjavo ter ravno tako
lahko kandidati podajo pisno izjavo namesto
potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi zgoraj navedenega kaznivega
dejanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec v nazivu svetovalec II ali svetovalec I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati
z izkušnjami s področja javnih razpisov in
naročil male vrednosti.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, šifra
110-100/2006« na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Sašo Matas, tel. 01/478-86-25.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14388/06
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, na podlagi 56. člena in skladno z
58. in 82. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno
besedilo), objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
direktorja občinske uprave v Občini
Cerknica.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju,
z mandatno dobo 5 let in se opravlja v nazivu sekretar.
Kraj opravljanja dela za navedeno delovno mesto je na sedežu Občine Cerknice,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
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– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(v kolikor izbrani kandidat le-tega nima, ga
mora opraviti v enem letu od imenovanja
v naziv),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit »B« kategorije.
Okvirna vsebina dela: neposredno vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela
v občinski upravi, odločanje o zadevah iz
delovnega področja občinske uprave, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v
občinski upravi, vodenje projektnih skupin
za najzahtevnejše in ključne projekte, vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih
postopkih na prvi stopnji, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih
analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov, priprava splošnih aktov občine, opravljanje drugih
nalog po pooblastilu ali nalogu župana.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje
iz drugega odstavka 88. člena ZJU in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopijo vozniškega izpita »B« kategorije,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev. Potrdilo izda Ministrstvo
za pravosodje.
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Natečajna komisija bo v izbirni postopek uvrstila samo popolne vloge, strokovno
usposobljenost kandidatov pa bo presojala
na podlagi predloženih dokazil v prijavi in
razgovora s kandidati.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, s pripisom na ovojnici:
»javni natečaj za direktorja občinske uprave
– ne odpiraj«, v roku 8 dni od dneva objave
tega natečaja v Uradnem listu RS.
Sklep o izbranem kandidatu in sklepi o
neizbranih kandidatih bodo posredovani v
roku 8 dni po opravljeni izbiri, najkasneje pa
v roku 45 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za dobo 5 let, s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v času uradnih ur občinske uprave pri Metki Furlan, na tel.
01/70-90-614.
Občina Cerknica
Št. 13/06
Ob-14390/06
Svet osnovne šole Milke Šobar-Nataše,
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, razpisuje
delovno mesto,
ravnatelja/ice.
Razpisni pogoji:
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. I. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo). Kandidati morajo
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, s kratkim življenjepisom, dosedanjem delu ter programom razvoja in dela za mandatno obdobje pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi na naslov:
Svet OŠ Milke Šobar-Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
OŠ Milke Šobar-Nataše, Črnomelj
Ob-14391/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto v Mestni upravi:
»višji svetovalec – za stike z javnostjo« v Kabinetu župana, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji
svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani
kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III.
Delovno področje:
– organiziranje in vodenje tiskovnih konferenc in koordinacija dela,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja stikov z javnostjo,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 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 in dodatna znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali novinarske smeri,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo ali
– najmanj tri leta in štiri mesece delovnih
izkušenj z univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– dokazila o aktivnem znanju dveh svetovnih jezikov,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Kandidati morajo izkazati znanje dveh
svetovnih jezikov, pri čemer se kot en jezik
upošteva angleščina, kot drugi pa nemščina ali francoščina. Aktivno znanje jezika se
izkazuje s potrdilom Državnega izpitnega
centra ali s potrdilom Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Su 010601/2006-4
Ob-14400/06
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec – samostojni
vpisničar.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pravosodni sodelavec.
3. Kratek opis dela: sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanje
odločb iz pristojnosti pravosodnega organa;
vodenje vpisnikov, knjig in imenikov, pomoč
vodji službe pri izdelavi mesečnih, polletnih in letnih statističnih poročil za potrebe
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sodišča ter za vodenje potrebnih evidenc,
oziroma samostojno opravljanje teh nalog
v primeru odsotnosti vodje; izdelovanje
enostavnih sklepov, dopisov; izterjava sodnih taks; ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb; samostojno urejanje spisov po
določilih sodnega reda; dostava spisov in
drugih pisanj osebno sodniku; opravljanje
drugih strokovnih in administrativnih del po
odredbi sodnika, predsednika ali sekretarja
sodišča.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske ali administrativne smeri (V. stopnje zahtevnosti),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– znanje slovenskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
(izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava,
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izda ga krajevno pristojno sodišče) ali pisna izjava.
Kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo
moral potrdili iz prejšnjih dveh alinej, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
6. Na razpisano delovno mesto lahko
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od sklenitve delovnega razmerja.
7. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na
naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a,
1000 Ljubljana, z oznako »za javni natečaj
– pravosodni sodelavec«. Kandidati bodo
o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem postopku javnega natečaja. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
8. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Lindi Levstik, tel. 01/470-01-00
oziroma e-mail: linda.levstik@sodisce.si.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče
RS, Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 10004-1/2006-350
Ob-14404/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter
v skladu z 20. in 22. členom Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v Službi za pravne in
splošne zadeve ter informatiko (delovno
mesto šifra 128).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, ali druge ustrezne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo omenjeni izpit opravili v
roku enega leta od razporeditve na delovno
mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
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,
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi, s poznavanjem dela v računalniški
aplikaciji MFERAC (SD-KE) in SPIS v okviru računalniškega programa Lotus Notes
ter poznavanje kadrovskih postopkov, ki se
vodijo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 23/05 in
35/05) in podzakonskimi predpisi.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen
izbranemu kandidatu drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Tina Kokalj, tel.
01/478-80-57.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Št. 110-105/2006/1
Ob-14439/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 113/05) minister za
javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega pripravniškega delovnega
mesta
za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravo
državnega izpita iz javne uprave – pripravnik za določen čas 10 mesecev v
Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za organizacijo in kadre, Sektorju za
podporo Komisiji za pritožbe iz DR in
Uradniškemu svetu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
(VII) pravne smeri.
Delovno področje:
– 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti fotokopijo diplome.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto pripravniško
delovno mesto, šifra 110-105/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Neda Golobič, tel. 01/478-16-60.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14440/06
Svet zavoda Glasbene šole Litija-Šmartno, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ravnateljico
mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba glasbene
smeri,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja v
glasbeni šoli,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju na glasbenem področju,
– naziv svetnik ali svetovalec ali najmanj
5 let naziv mentor,
– ravnateljski izpit,
– predložiti program razvoja glasbene
šole ter predlog letnega delovnega načrta.
Predviden začetek dela bo dne 1. 9.
2006 oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za
mandat 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite najkasneje v roku 8 dni od
objave na naslov: Svet zavoda Glasbene
šole Litija-Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3,
1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Litija-Šmartno
Ob-14441/06
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
objavlja prosto delovno mesto
strokovni vodja.
Pogoji:
– visoka izobrazba s področja kmetijstva,
smer zootehnika oziroma veterinarstvo,

– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekcije
in rodovništva v konjereji,
– da pripravi program dela za mandatno
obdobje,
– ima znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika (nemščina, italijanščina, francoščina, angleščina),
– poznavanje dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti.
Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za
obdobje štirih let (mandat).
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po
objavi na naslov Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.
Kobilarna Lipica
Št. 0321/2006
Ob-14448/06
Na osnovi 23. in 64. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06), 34. in 35. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS. št. 12/91, 45/94, 8/96 in
36/00), 36. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02), Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 13. člena
Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99,
38/02), 9. in 13. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/05), Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, kot
ustanoviteljica javnega zavoda ZKTŠ, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
direktorja/direktorice javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko«.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Kandidati/ke morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, posebne pogoje iz 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih in dodatne pogoje kot sledi:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
humanistične, organizacijske ali ekonomske
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti Zavoda;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– poznavanje dejavnosti s področja Zavoda;
– izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika in
najmanj enega uradnega jezika EU;
– kandidat/ka mora predložiti program
dela in razvoja zavoda.
Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke priložiti prijavi:
– dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (overjena kopija);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo
za pravosodje);
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da niso v kazenskem postopku;
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
fotokopijo delovne knjižice;
– pisno soglasje delodajalca, v primeru,
da je kandidat/ka že zaposlen/a za poln
delovni čas.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) lahko za
navedeno delovno mesto kandidira tudi oseba, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bo v primeru
izbora na delovno mesto le tega opravila
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo priložena vsa dokazila.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Z izbranim kandidatom/kandidatko se
sklene delovno razmerje za določen čas,
za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim
časom od polnega, v trajanju 8 ur tedensko
(petinski delovni čas).
Direktorja/direktorico bo imenoval Občinski svet Občine Vransko po predhodnem
mnenju Sveta Zavoda.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja/direktorice sklene z njim/njo pogodbo
o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
Delo bo potekalo na sedežu javnega zavoda: Vransko 134, 3305 Vransko.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z kratkim življenjepisom in z
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom dela in vizijo razvoja Zavoda v zaprti ovojnici v roku
15 dni od dneva objave na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim pripisom:
»Ne odpiraj - razpis za imenovanje direktorja ZKTŠ«.
Kandidati/tke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega
razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
lahko dobite na tel. 03/703-28-15, pri Jadranki Kramar.
Občina Vransko
Ob-14449/06
Svet zavoda v skladu s Sklepom o razpisu prostega delovnega mesta direktorja /
direktorice Javnega zavoda Mocis, Center
za izobraževanje odraslih, ki ga je sprejel
na 19. redni seji dne 12. 5. 2006 razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda Mocis, Center za izobraževanje odraslih.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
imenovan(a) kandidat(ka), ki poleg z zakonom določenih splošnih pogojev, izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju vzgoje in izobraževanja odraslih,
– pedagoško – andragoška izobrazba,
– strokovni izpit za področje vzgoje in
izobraževanja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z življenjepisom, programom razvoja in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave
na naslov: Javni zavod Mocis, Center za
izobraževanje odraslih, razpisna komisija,
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
najkasneje v 8. dneh od izteka roka prijave.
Javni zavod Mocis
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Ob-14482/06
Svet Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, 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 dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 11. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom razvoja ter dela šole za mandatno
obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole
Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica,
s pripisom » Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Radovljica
Št. 119-3/2006-23
Ob-14563/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06-UPB2) objavlja javni natečaj
za prosta uradniška delovna mesta:
1. Referent v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve, ki
se lahko opravlja v nazivu referent IV.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih
obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba upravno
administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja v dveh izmenah
na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v
Ljubljani.
2. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se
lahko opravlja v nazivu referent III.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih
obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba upravno
administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja v dveh izmenah
na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v
Ljubljani.
3. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Vič-Rudnik, ki se lahko opravlja
v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– Najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji AdamičLundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– 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 kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
Prijavi pod 1., 2. in 3. točko, morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod 1. in
2. točko)

– potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se
prijavljajo na prosto delovno mesto pod 3.
točko),
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo » za javni natečaj – referent v
Oddelku za javni red« oziroma »za javni
natečaj – referent v Oddelku za promet«
oziroma »za javni natečaj – svetovalec v
Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Vič-Rudnik«),
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za
prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 34/2006
Ob-14569/06
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Poklicne gostinske in lesarske šole,
za mandatno obdobje petih let, od 1. 9.
2006 dalje.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
38/05), in sicer:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja/ravnateljice,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– pridobljen naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj 5 let naziv mentor ter
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj in
– program dela za mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
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izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.
Pri izbiri se bo v skladu s 53. členom
upoštevalo tudi mnenje učiteljskega zbora
in mnenje lokalne skupnosti.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj in programom dela v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11,
2380 Slovenj Gradec, z oznako »razpis za
ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 347/06
Ob-14602/06
Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije
na podlagi 25. člena Statuta Skupnosti CSD
Slovenije razpisuje delovno mesto
sekretarja/ke.
Za imenovanje na funkcijo mora kandidat
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– pogoje navedene v 69. člena Zakona o
socialnem varstvu,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– poznati mora sistem in delovanje področja socialnega varstva,
– pripraviti Vizijo razvoja Skupnosti CSD
Slovenije.
Kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Skupnost CSD Slovenije, Samova 9, 1000 Ljubljana, z oznako » za razpis«.
O izidu bomo kandidate obvestili v roku
15 dni po sprejetju sklepa o izbiri.
Upravni odbor
Skupnosti CSD Slovenije
Št. 110-51/2006-1401
Ob-14604/06
Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi
56. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 - ZJU-UPB2), objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
višji referent v oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delovno mesto višji referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji referent III, višji referent II in
višji referent I.
Naloge na delovnem mestu so:
– 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 dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov na področju prebivališča in volilne pravice, osebne izkaznice in prometa (vozil in
voznikov) ter odločanje v manj zahtevnih
upravnih postopkih na istih področjih.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,

ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba
upravne ali organizacijske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni diplomi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi
razgovora s kandidati in s pisnim oziroma
praktičnih preverjanjem kandidatovega znanja kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo
popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami vodenja upravnih
zadev na področju prometa. Zaželeno je
poznavanje dela z računalnikom in računalniško aplikacijo Spis 1.45, MPZT, FORM,
MRVL.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in brez
poskusnega dela.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»Javni natečaj za prosto delovno mesto višji
referent – promet« na naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica, e-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 05/714-13-61, interna 230.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške ali ženske.
Upravna enota Ilirska Bistrica
Št. 110-13/2006-2,
110-17/2006-2
Ob-14619/06
Župan Občine Sežana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2) in 20. člena Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in
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57/05) objavlja javni natečaj za uradniški
delovni mesti
1. Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo.
– Kraj opravljanja dela: občinska uprava
Občine Sežana.
– Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
– Delo se opravlja v nazivu: višji svetovalec III, II, I.
– Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
višji svetovalec III.
– Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
– Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih, določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo upravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljeno šolo za odnose z javnostjo,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
2. Višji referent.
– Kraj opravljanja dela: občinska uprava
Občine Sežana.
– Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji referent.
– Delo se opravlja v nazivu: višji referent II, I.
– Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
višji referent II.
– Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
– Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih, določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
upravne ali splošne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki potrjuje delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti (ne velja za pripravnika),
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu ali izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave
oziroma strokovnem upravnem izpitu (ne
velja za pripravnika),
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; kandidat lahko da pisno izjavo, vendar
pod pogojem, da predloži ustrezno potrdilo
pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za navedeni delovni mesti (višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo in višji referent)
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega upravnega izpita pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto.
V skladu z drugim odst. 167. člena Zakona o javnih uslužbencih se kandidatu, ki
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka in strokovni izpit za izvrševanje
posebnih dolžnosti in pooblastil, prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenem izpitu.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidata v I.
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo predloži
kandidat, in v II. fazi z ustnim razgovorom
s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami in znanjem na naslednjih področjih:
– višji svetovalec za področje turizma,
stikov z javnostjo in promocijo,
– odnosi z javnostjo, promocije in razvoju
turizma.
Višji referent:
– javna naročila.
Kratek opis delovnega mesta:
Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo:
– izvajanje strategije komuniciranja z
javnostjo,
– priprava in urejanje kataloga informacij
javnega značaja,
– zbiranje, urejanje in dajanje informacij
o vprašanjih, ki se nanašajo na delo in naloge iz pristojnosti občine in njene uprave
s področja informacij javnega značaja ter
drugih informacij medijem in občanom,
– urejanje Občinskega glasila – Kraški
obzornik,
–  spremlja razvoj turizma in pripravlja
strokovne podlage za njegov razvoj.
Višji referent:
–  vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
–  vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
–  opravljanje tajniških in administrativnih opravil za potrebe direktorja občinske
uprave,
–  izvajanje nalog na področju javnih naročil.
Rok in naslov za vlaganje prijav je 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, s pripisom »Javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega DM - Viš-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ji svetovalec za področje turizma, stikov z
javnostjo in promocijo« ali »Javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega DM- Višji
referent«.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje direktor občinske uprave Marko Kukanja, tel. 05/731-01-02 in Saša Likavec
Svetelšek, tel. 05/731-01-25.
Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po sklenitvi pogodb o
zaposlitvi z zbranimi kandidati.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Občina Sežana
Št. 110-14/2006-2
Ob-14620/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2), župan Občine Sežana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
občinski upravi Občine Sežana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo diplomirani upravni organizator;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih občinske uprave Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Saša Likavec Svetelšek zaposlena v občinski upravi Občine
Sežana, tel. 05/731-01-25.
Občina Sežana
Št. 1101-2/2006
Ob-14621/06
Svet Centra za socialno delo Gornja
Radgona na podlagi Zakona o zavodih (Ur.

l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04-UPB) ter 39. člena Statuta Centra
za socialno delo Gornja Radgona razpisuje
delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Gornja Radgona (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo po določilih Statuta Centra in Zakona o
socialnem varstvu izpolnjevati poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih
izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu ter 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,
– ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom
prispeval k uresničevanju ciljev Centra, kar
dokazuje s svojim minulim delom in predložitvijo programa razvoja Centra v naslednjem mandatnem obdobju.
Ne glede na pogoj iz četrte alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje socialno
varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne mu mandat
na podlagi zakona preneha.
Kandidat bo imenovan za mandatno
dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo
po pošti v zaprti ovojnici v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Svet Centra za
socialno delo Gornja Radgona, Partizanska
cesta 21, Gornja Radgona z opombo »prijava na razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Gornja Radgona
Št. 433/06
Ob-14654/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58,
objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/-ke.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, se
predpisane delovne izkušnje skrajšajo na 7
mesecev.
Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo
opravljal/-a naloge s področja javnih naročil.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo
sklenil/-a delovno razmerje za določen čas
6 mesecev in s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal/-a na sedežu Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Ob-14678/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9 Celje, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. »Vodja oddelka« v Oddelku za finance in gospodarstvo.
Delovno mesto vodje oddelka je uradniško delovno mesto na položaju, ki se
opravlja v nazivu podsekretar. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu »podsekretar«.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– poskusno delo 6 mesecev.
2. »Svetovalec« v Oddelku za splošne
zadeve – Služba za pravne, kadrovske in
splošne zadeve.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
3. »Svetovalec« v Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo – Referat za promet
in varstvo okolja.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev pri posameznih delovnih mestih, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.

Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdila bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta
pogoj izpolniti v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge se
ne bodo obravnavale in ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih
razgovorov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljali na sedežu Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba,
zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko pridobite pri
Mojci Perše na tel. 03/42-65-822.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Celje
Ob-14693/06
Okrožno državno tožilstvo Celje, Ljubljanska cesta 5; na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – prečiščeno besedilo ZJU-UPB2),
drugi odstavek 58. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03) in Odloka
o določitvi števila uradniških delovnih mest
na Okrožnem državnem tožilstvu Celje, objavlja javni natečaj za 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II, in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– vodenje alternativnih postopkov-odloženega pregona po pooblastilu državnega
tožilca,
– izvrševanje zadev tožilske uprave in
vodenje ter koordiniranje dela osebja organa,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter strokovne literature, tudi tuje,
– spremljanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, in prič po naročilu
državnega tožilca v posameznih zadevah ter
opravljanje priprav na glavno obravnavo,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, materialnimi
predpisi in priprava strokovnih podlag za
najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi vodje tožilstva, vodje oddelka,
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj v
pravosodju,
– opravljen pravniški državni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z arhivskim gradivom,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu in za potrebe Okrožnega državnega
tožilstva v Celju, Ljubljanska cesta 5.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno državno
tožilstvo Celje, kadrovska služba (za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec) Ljubljanska cesta 5, 3001 Celje. Rok za prijavo
začne teči naslednji dan po objavi.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 03/427-58-04.
Okrožno državno tožilstvo Celje
Su 10-02/2006-10
Ob-14697/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02-113/05), Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno
mesto na gospodarskem oddelku VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja
na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrov
ske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Ob-14698/06
Na podlagi 2. korespondenčne seje Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova
vas 4b, 1385 Nova vas, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevani splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem k imenovanju
ministra, pristojnega za vzgojo in izobraževanje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-

kušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas
4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Su 2105/2006
Ob-14803/06
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000
Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 110-11/2006
Ob-14804/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2 (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 32/06) Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja javni
natečaj za delovno mesto:
občinski redar.
Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
Občinski redar.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: občinski redar I,
občinski redar II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu občinski redar II.
Okvirne delovne naloge:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravih oseb o
ugotavljanju nepravilnosti,
– neposredno izrekanje odredb v skladu
z odlokom občine,
– druge naloge s področja redarstva.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:
– imeti morajo najmanj srednjo izobrazbo tehnične ali družboslovne smeri,
– imeti morajo najmanj tri leta in šest
mesecev delovnih izkušenj,
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– morajo obvladati uradni jezik,
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– imeti morajo opravljen preizkus znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku za V. stopnjo,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita
iz upravnega postopka in preizkusa znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku za V. stopnjo, pod pogojem, da
bodo v primeru izbire na delovno mesto,
strokovni upravni izpit opravili najkasneje
v enem letu, strokovni izpit iz upravnega
postopka in preizkus znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku za V.
stopnjo pa v roku treh mesecev, od sklenitve
delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdila o opravljenih strokovnih izpitih
in preizkusu, če jih je kandidat opravil,
– potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
tem, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občina Ajdovščina in na terenu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 05/365-91-22,
kontaktna oseba Erika Zavnik.
Občina Ajdovščina
Št. 112-9/2004/18-0023176 Ob-14805/06
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena, drugega odstavka 57. člena in drugega odstavka 191. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 113/05) minister za
promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta št. 013-146-2005/2 z dne 9. 9. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ceste v Ministrstvu za promet.
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 s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske
ali druge ustrezne družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo 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 (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
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v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe 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 ugotavljala 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 promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za ceste v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije,
in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za ceste v
Ministrstvu za promet 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
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za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, 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 dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni
o izbiri.
Ministrstvo za promet
Ob-14817/06
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, objavlja prosto delovno mesto
pravnega svetovalca.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– sposobnost samostojnega dela,
– 5 letne delovne izkušnje pri podobnih
delih.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja
za nedoločen čas.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po tel. 477-34-99.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in krajšim življenjepisom bomo
sprejemali 15 dni po objavi oglasa na naslov: Institut »Jožef Stefan«, Sekretariat,
Jamova 39, 1001 Ljubljana.
Institut »Jožef Stefan«
Su 0106/2006
Ob-14850/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 1 prosto delovno mesto za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje tujih sodišč
ter tuje strokovne literature,
– spremljanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje osebja organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča in sodnika.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba, ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko
ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo opravljali na sedežu Okrajnega sodišča v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj se pošljejo v osmih dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Kamniku (javni natečaj), Tomšičeva 2, Kamnik.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki Okrajnega sodišča v Kamniku,
tel. 01/83-19-180.
Okrajno sodišče v Kamniku

Št. 2911/09
Ob-14852/06
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta v Uradu za logistiko, Centru za oskrbo Gotenica, oddelku
za vzdrževanje in upravljanje, s sedežem
v Gotenici:
vodja oddelka (m/ž)
(izvaja se v uradniških nazivih: višji policijski inšpektor III in II).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, varstvoslovne, pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
za kandidate z univerzitetno izobrazbo najmanj 3 leta in 4 mesece,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe ali zahtevnosti in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo, razen pripravništva.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB1) ter 67. in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 70/05 – UPB4 in
98/05).
Opis del in nalog:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela oddelka,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja oddelka,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Z javnim uslužbencem bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in s 3-mesečnim
poskusnim delom.
K prijavi je potrebno, poleg kratkega življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi, delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o
nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče),
izjavo kandidata, da ima le slovensko državljanstvo in da ni civilno služil vojaškega
roka, v 10 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana. V prijavi se obvezno sklicujte na številko 1100-43/2006.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Jožici
Mihelčič, tel. 01/472-45-60.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-14854/06
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednika, Tartinijev trg 1, 6330 Piran, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednika (za javni natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 110-19/2006
Ob-14952/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja prosto delovno mesto:
1. podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost za določen čas,
za čas nadomeščanja javne uslužbenke na
porodniškem dopustu. Javni uslužbenec ni
imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu
pravice oziroma dolžnosti določijo glede na
uradniški naziv podsekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.

Željena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje področja strukturnih skladov EU,
– poznavanje oziroma izkušnje na področju tehnološkega razvoja in
– poznavanje politike podjetništva in
konkurenčnosti.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno vodenje programov,
– podpora razvoju novih programov,
– sodelovanje pri programih,
– priprava ukrepov oziroma sodelovanje
pri pripravi ukrepov,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– priprava razpisov ter razpisne dokumentacije in izvedba razpisov,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l.
RS, št. 42/02).
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih
metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja javne
uslužbenke na porodniškem dopustu. Delo
se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga Krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi prostega delovnega mesta na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
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Ljubljana. Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu objave prostega delovnega
mesta uporabljeni izrazi, zapisani v moški
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-19/2006
Ob-14953/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo. Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
1. podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost. Naloge na
tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu
podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge
opravljal v nazivu podsekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Željena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje ukrepov ter postopkov vezanih na sredstva strukturnih skladov EU,
– poznavanje sodobnih tehnologij,
– znanje tujega jezika.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje in sodelovanje v programih,
– izdelava in sodelovanje pri izdelavi načrta postopka priprave in objave javnih razpisov ter postopkov izvajanja,
– priprava, spremljanje in evalvacija razvojnih programov,
– priprava predpisov in drugih pravnih
podlag, ki so temelj za izvajanje JR preko
zunanjih agencij,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje in strokovna pomoč izvajalski agenciji pri postopku izvedbe razpisov,
– priprava proračuna, zaključnega računa in rebalansa proračuna s področja dela
direktorata,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima
kandidat opravljen pravniški državni izpit, se
mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena
ZJU prizna del državnega izpita iz javne
uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
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Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila - reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga Krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11 (Jožica
Nagode).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 18001-30/2006/1
Ob-14963/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto uradniško delovno
mesto
svetovalca/svetovalke v Sektorju za
vseživljenjsko učenje in štipendiranje v
Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
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– 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta
od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat/-ka že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– 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 upravnih postopkov v zadevah
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Služba za
splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj
– svetovalec v Sektorju za vseživljenjsko
učenje in štipendiranje v Direktoratu za trg
dela in zaposlovanje«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Tadeji
Pušnar, na tel. 369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Druge objave
Ob-14452/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic naslednjih družb
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:
Zap.
št.
1
2

Delniška družba

SEMENARNA Ljubljana d.d.,
Dolenjska cesta 242
MARLES, d.d., Limbuška cesta 2,
Maribor

Število
delnic za
prodajo

Nominalna
vrednost
delnice
v SIT

Osnovni kapital
družbe
v SIT

22.547

1.000

1.713,224.000

55.106

1.000

2.250,000.000

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
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3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun
družbe D.S.U.d.o.o., št. 02923-0253101949
odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina
za ponudbo nakupa delnic družbe (navesti
naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v osmih dneh po končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe (navesti naziv družbe) – ne odpiraj«, najpozneje
do 2. 6. 2006 do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11.
uro, pri Ksenji Hornung, tel. 01/589-48-81.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
Št. 763-15/2006
Ob-14362/06
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
1.1. Lokacija Kočevska Reka (ZGS,
Območna enota Kočevje, kontaktna oseba je vodja OE Kočevje Bojan Kocjan, tel.
895-04-00).
Predmet najema je poslovna stavba na
naslovu Kočevska Reka 20, Kočevska Reka
(razen 28 m2 kletnih prostorov), parcelna št.
13 k.o. Kočevska Reka, z delom dvorišča na
parceli št. 14 k.o. Kočevska reka, ki v naravi
predstavlja vrt pred stavbo v izmeri 50 m2.
Skupna površina vseh prostorov v poslovni
stavbi je 995,36 m2. Dosedanja raba zgornje
etaže in vrta je gostinski center z gostinskim
vrtom. V zgornji etaži se nahajajo točilnica
pijač, kuhinja, jedilnica, dva posebna prostora za goste, pisarna, priročno skladišče in
WC-ji. V kletni etaži so prostori, ki so služili
kot pralnica, hladilnica, skladišča, garderobe
in toalete za službeno osebje, prostor za razdelitev toplotne energije. Objekt je star ca. 30
let in potreben obnove. Ima izdano uporabno
dovoljenje iz leta 1990. Iz Kočevja je oddaljen
18 km. Izhodiščna najemnina je določena
na podlagi cenitve in znaša 2,136.000 SIT
letno. Najemnik mora investicijsko vzdrževati predmet najema. Nepremičnina se oddaja za dobo 10 let. Sprejemljiva dejavnost
je mirna gostinska ali turistična dejavnost.
Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti
do najemnika glede morebitne vzpostavitve drugačnega stanja oziroma vzdrževanja
predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje,
vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, pridobitev vseh dovoljenj za opravljanje
te dejavnosti je izključno stvar in breme naje-

mnika. Vse obveznosti najemnika začno teči
z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede
na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem
dejavnosti.
1.2. Lokacija Pohorje (ZGS, Območna
enota Maribor, kontaktna oseba je vodja OE
Maribor Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15.
Predmet najema je koča Šumik na Pohorju, površina koče 219 m2, gosp. poslopje
190 m2 in dvorišče 1881 m2. Doba najema:
13 let, prvo leto brez plačevanja najemnine,
saj poteka obnova objekta. Izhodiščna najemnina je 1,080.000 SIT. Sprejemljiva dejavnost: turizem in rekreacija, počitnice in razvedrilo, izobraževanje, gostinstvo, društvena
dejavnost povezana z naravo, kmetijstvo,
gozdarstvo, domača obrt. Najemnik mora
omogočiti najemodajalcu, da ob najemnikovi
dejavnosti vodi tudi svoje, ki so združljive z
njegovo oziroma brezplačno zagotovi prostore in termine delavcem in dejavnostim ZGS.
Delavcem ZGS mora nuditi tudi brezplačno
uporabo proste sobe na podstrešju. V primeru prijav za gostinsko dejavnost dovoljenje
za to dejavnost pridobi na svoje stroške za
to registriran najemnik. Najemodajalec nosi
stroške investicijskega vzdrževanja, razen
naštetih v nadaljevanju. Najemnik nosi vse
stroške tekočega vzdrževanja (elektrika,
kanalizacija, vzdrževanje vodovoda, odvoz
smeti, kurjava, vzdrževanje okolja, tekočega
vzdrževanja gospodarskega poslopja, varovanja objektov…), zagonske stroške: začetno čiščenje prostorov, beljenje, sanacija
sanitarij, popravilo lončenih peči v sobah,
usposobitev prostorov v gospodarskem poslopju, ograje, čiščenje vodohrama, čiščenje
(praznjenje) greznice, ostala drobna popravila, čiščenje in ureditev okolice, rušitev ali
popravilo lesenih objektov ob koči. Eno leto
posluje najemnik brez obveze plačevanja najemnine, v tem času je predvidena obnova
objekta (če bo obnova zaključena prej, prične tek najemnine pred potekom enega leta),
najemnik pa predvidoma pridobi obratovalno
dovoljenje (v primeru prijave za gostinsko
dejavnost). Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti in zaključka investicijskih
del (slednje po preteku enega leta od podpisa pogodbe) ne vplivata na pričetek teka
najemnine, prav tako pa najemnik iz tega
naslova nima nobenih zahtevkov do najemodajalca. Izvajalci del in najemnik so dolžni
delati po Projektu PGD-PZI za rekonstrukcijo
koče Šumik št. 201/B, februar 2002, Projektivni atelje Bojan Granda s.p. Najemnik mora
na svoje stroške nabaviti kuhinjsko opremo
po Projektu, v kolikor bo izvajal gostinsko dejavnost pa še narediti podest za dostavo živil
in opremiti točilnico. Projekt se lahko izvede
tudi v fazah, in sicer da se predvidoma prvo
leto uredi pritličje (kuhinja, točilnica, okna,
popravilo sanitarij in podest), naslednja leta
pa umivalnice in okna v nadstropju.
1.3 Lokacija Maribor (ZGS, Območna
enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15).
Poslovni prostor – pisarna, skupna površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15, Maribor,
parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna
najemnina 338.448 SIT letno. Nepremičnina
se oddaja za nedoločen čas. Sprejemljiva
dejavnost: pisarniška dejavnost.
1.4 Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40).
Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob
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investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se odda v najem za dobo 10
let. Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko
počitniška dejavnost, društvena dejavnost,
povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in
gospodarska dejavnost, ki je povezana s
kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 27. 6. 2006
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
3. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave.
4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko transakcijskega računa matično in davčno številko,
podpisnika pogodbe (pravne osebe), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni
nepremičnini opravljali oziroma namen, za
katerega bi nepremičnino uporabljali. Ponudniki lahko v svoji ponudbi navedejo tudi
druge morebitne ugodnosti, ki jih nudijo v
povezavi z gozdarstvom, lovom in varstvom
narave.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2006 ob 9.30 uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse
ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. Na
podlagi te javne ponudbe Zavod za gozdove
Slovenije ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da
lahko začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi.
8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel.
številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-14407/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo priloženo obvestilo.
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Ljubica Zupančič Čokert, z dnem 1. 4.
2006; odvetniška pisarna: Barjanska cesta
3, 1000 Ljubljana,
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Nina Stupan, z dnem 12. 4. 2006; odvet
niška pisarna: Odvetniška družba Colja, Rojs
& partnerji o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana,
Janez Pejovnik, z dnem 12. 4. 2006; odvet
niška pisarna: Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
Vladimir Slak, z dnem 12. 4. 2006; odvet
niška pisarna: Ljubljanska cesta 5 a, 3000
Celje,
Gregor Gregorin, z dnem 16. 4. 2006;
odvetniška pisarna: Odvetniška družba Gregorin-Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., Ljubljanska cesta 8,
Mojca Veljkovič, z dnem 1. 5. 2006; odvet
niška pisarna: Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor,
Martina Šket, z dnem 1. 5. 2006; odvet
niška pisarna: Dvoržakova ulica 11, 1000 Ljubljana,
Andrej Borštnar, z dnem 15. 5. 2006; odvet
niška pisarna: Muzejski trg 7, 6000 Koper.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se izbriše:
Janko Pučnik, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 6. 4. 2006, zaradi smrti; prevzemnik:
odvetnik Tomaž Skubic, Savska loka 4, 4000
Kranj.
III. Preselitve:
Damjan Krt, odvetnik iz Sežane, z dnem
3. 5. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisane na novi naslov: Partizanska cesta 63,
6210 Sežana,
Vesna Fašink, odvetnica iz Idrije, z dnem
8. 5. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Mestni trg 2, 6280
Idrija,
Samanta Kravanja, odvetnica iz Kopra, z
dnem 1. 5. 2006 preseli sedež svoje odvet
niške pisarne na novi naslov: Ulica Vita Kraigherja 1 a, 2000 Maribor.
IV. Odvetniške družbe:
Z dnem 16. 4. 2006 prične poslovati Odvetniška družba Gregorin-Štifter in Gregorin o.p.,
d.n.o., Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje.
Z dnem 1. 5. 2006 prične poslovati Odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o., o.p.,
Prešernova cesta 27, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 478-11/2006-4
Ob-14476/06
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 24/03) objavlja Občina Semič v
skladu s sklepom Občinskega sveta Občine
Semič št. 478-11/2006-3 z dne 31. 3. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta stare stanovanjske
hiše in skednja v Malinah pri Štrekljevcu
1. Namen poziva, navedba prodajalca:
namen poziva za javno zbiranje ponudb je
prodaja objekta stare stanovanjske hiše in
skednja v Malinah pri Štrekljevcu – parc. št.
209/4.S – stavbišče v izmeri 331 m2, in parc.
št. 3119 – sadovnjak v izmeri 227 m2, vpisane
pri vložku št. 1053, k.o. Štrekljevec.
Prodajalec navedenih parcel je Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja
se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič (Ur.
l. RS, št. 24/03).
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja se objekt stare stanovanjske hiše
in skednja v Malinah pri Štrekljevcu – parc.
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št. 209/4.S – stavbišče v izmeri 331 m2, k.o.
Štrekljevec in parc. št. 3119 – sadovnjak v
izmeri 227 m2, k.o. Štrekljevec, vpisano pri
vložku št. 1053.
Nepremičnine se prodajajo kot celota po
izklicni ceni, ki znaša 2,290.500,00 SIT. Na
izklicno ceno se plača 20% DDV, ki ga poravna kupec na podlagi izdanega računa.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
nepremičnino na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko
pridobijo vse informacije in pojasnila o nepremičninah za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu
Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali
preko tel. 07/356-53-60.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpis iz sodnega registra za pravne
osebe.
– EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za
pravne osebe.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene.
– Namen nakupa.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič, št. 01309-0100015998,
sklic 00 72000101-4781106-2006 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe,
– tisti, ki bodo s svojim programom omogočili po presoji strokovnih služb občine najboljše možnosti za razvoj območja in naselja
Maline pri Štrekljevcu.
Rok za vlaganje prijav je vključno 5. 6.
2006. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti
kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov
trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javno
zbiranje ponudb – Maline pri Štrekljevcu. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Občina Semič

Št.31/2006-5

Ob-14580/06

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
parc. št. 115/3 – katastrska kultura – dvorišče v izmeri 250 m2, sadovnjak v izmeri
226 m2, sadovnjak v izmeri 140 m2, sadovnjak v izmeri 118 m2, sadovnjak v izmeri
117 m2, vl. št. 413 k.o. Piran, izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
19,607.152 SIT;
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v 2.
točki je že v posesti fizičnih oseb in služi kot
funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih
oseb na parc. št. 115/3 k.o. Piran.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene),
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 12. 6. 2006
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti Občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
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7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/617-50-33.
Občina Piran
Ob-14591/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
59/99, 70/00, 28/01, 41/02, 52/02, 21/06),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 15.
člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l. RS, št.
47/99, 15/01, 112/02, 136/04), 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) in sklepa
24. seje Občinskega sveta Občine Dobrna,
z dne 27. 10. 2005, Občina Dobrna, Dobrna
19, Dobrna, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.
II. Predmet prodaje je zasedeno stanovanje v lasti Občine Dobrna, obremenjeno
z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer: dvoinpolsobno stanovanje št. 7 v izmeri
73,83 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju v stanovanjskem bloku na naslovu Dobrna 5/b
in stanovanju pripadajoča klet K7 v izmeri
2,96 m2, skupaj stanovanje in klet 76,79 m2,
stanovanje je vpisano v zk. vl. št. 733/18 k.o.
Dobrna nepremičnina 1017.E, za izklicno
ceno 11,070.000 SIT.
Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev predkupno pravico.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen.
Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kup
ljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
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– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– v primeru, ko je ponudnik najemnik stanovanja mora ponudbi priložiti tudi dokazilo
o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna, št.
01355-010003171. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa brez
obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno je izključena. Župan
oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu imajo predkupno pravico
dosedanji najemniki stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na Občini Dobrna najkasneje do ponedeljka 12. 6. 2006 do 8. ure, na
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja št. 7 v stanovanjskem bloku Dobrna
5/b«. Ponudbi mora biti, poleg ostalih zahtevanih dokazil in listin, priloženo tudi dokazilo
o plačilu varščine.
VIII. Odpiranje pisnih ponudb bo 12. 6.
2006 ob 11. uri, v prostorih Občine Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
IX. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali
03/780-10-50.
Občina Dobrna
Ob-14634/06
Občina Kamnik objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Zemljišče parc. št. 701/4, njiva v izmeri 6000 m2, k.o. Podgorje za izhodiščno
ceno 10.783 SIT/m2 (45 EUR)/m2. Zemljišče
je namenjeno za proizvodno in skladiščno
dejavnost.
2. Zemljišče parc. št. 1293/2, gozd v izmeri 2160 m2, k.o. Podgorje za izhodiščno
ceno 4000 SIT/m2 (16,69 EUR/m2). Zemljišče
je namenjeno delno za skladiščno in proizvodno dejavnost (ca. 1/3), deloma pa za parkovne in rekreacijske površine (ca. 2/3).
3. Zemljišče parc. št. 73/7, njiva v izmeri
381 m2, k.o. Mekinje za izhodiščno ceno
10.800 SIT/m2 (45,06 EUR/m2). Zemljišče je
namenjeno za parkovne površine.
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Pogoji:
Ponudnik, ki je lahko pravna ali fizična
oseba mora v ponudbi navesti katero nepremičnino kupuje, ceno, rok in način plačila
kupnine.
Kupnino mora izbrani kupec plačati v
roku 15 dni po podpisu pogodbe ali najkasneje do 30. 7. 2006, sicer ima občina pravico obdržati vplačano varščino.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«. Notarske stroške, davek ter druge stroške plača kupec.
Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Občina Kamnik,
Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, ali oddane na vložišču Občine Kamnik, v zapečateni ovojnici z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj!«, do vključno 9. 6. 2006.
Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini
10% od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Varščino je
potrebno plačati na TRR Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic 722100-7000
najkasneje do 9. 6. 2006. Kopijo potrdila o
plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo
z dokazilom o plačani varščini. Le-ta se bo
izbranemu ponudniku vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila
najkasneje 30. 6. 2006.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni.
Prednost pri izboru bo imel kupec, ki bo
ponudil višjo ceno.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo.
Vse informacije dobijo zainteresirani kupci po tel. 01/831-81-18 (g. Mlakar).
Občina Kamnik
Ob-15018/06
Dne 18. 4. 2006 je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. PPN
77/2006 nad družbo JELIX d.o.o. kot dolžnikom začet postopek prisilne poravnave.
Dolžnik vabi vse svoje upnike h konverziji terjatev nastalih do začetka postopka
prisilne poravnave v novo izdane poslovne
deleže družbe JELIX d.o.o. pod odložnim
pogojem potrditve predlagane prisilne poravnave. Upniki bodo s svojo odločitvijo za
konverzijo ugotovljenih terjatev po stanju na
dan 18. 4. 2006 v novo izdane poslovne
deleže omogočili družbi hitrejši nadaljnji razvoj, sebi pa možnost aktivne udeležbe pri
nadaljnjih odločitvah in usmeritvah družbe.
Smisel predlagane konverzije je tudi v povečanju vrednosti naložbe, ki jo posamezni
upnik pridobi s konverzijo svoje terjatve po
predlaganem postopku in prometni sposobnosti poslovnega deleža.
Vsi zainteresirani upniki družbe JELIX
d.o.o. se na podlagi tega vabila pozivajo, da
pošljejo pisno izjavo za konverzijo svojih terjatev v novo izdane poslovne deleže družbe
na naslov Archinetova 7, 1000 Ljubljana, v
roku 8 dni od dneva objave tega poziva v
Uradnem listu RS.
Družba bo za vsakega zainteresiranega
upnika posebej pripravila čistopis izjave, ki
bo predložena v spis kot sestavni del načrta
finančne reorganizacije. Za vse eventualne
dodatne informacije se nam oglasite na telefaksu 01/540-65-36 in poslali vam bomo
pisni odgovor.
V primeru, da ponudba za konverzijo za
vas ni zanimiva, bodo vaše terjatve razvrščene v razred poplačil v višini 20% in bodo
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poplačane skladno s predlaganim in sprejetim načrtom finančne reorganizacije.
JELIX d.o.o.
Ob-14818/06
Stečajni upravitelj Primorje export p.o.
Nova Gorica – v stečaju, p.p. 602, 5102
Nova Gorica, objavlja
zbiranje ponudb
za hrambo dokumentarnega gradiva
stečajnega dolžnika
S tem oglasom se zbirajo ponudbe za
hrambo dokumentarnega gradiva stečajnega dolžnika, ki se hrani predpisano časovno
obdobje ali trajno.
Dokumentacija je zložena v fasciklih,
registratorjih in mapah, prevzema pa se v
poslovnem prostoru v pritličju objekta – Coroninijev dvorec v Šempetru pri Gorici.
Ponudba se poda za naslednji obseg in
vrsto storitev: prevzem in transport gradiva
do mesta hrambe, hramba gradiva v ustreznih prostorih, dajanje podatkov iz gradiva
na razpolago osebam, ki izkažejo pravni
interes (kot so DURS, ZPIZ, bivši zaposleni, upniki itd.) in proti nadomestilu dejanskih
stroškov izdajati prepise zahtevanih podatkov; stečajnemu upravitelju se podatki oziroma prepisi izdajajo brezplačno. Predvidena
količina dokumentarnega gradiva (gradivo
sestavljajo pretežno knjigovodske listine, računovodski izkazi in druga dokumentacija)
je 46 tekočih metrov.
Sposobnost ponudnika se bo ugotavljala
z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-7/2006/6
Ob-14470/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 52, kjer je vpisana politična
stranka Liberalna demokracija Slovenije,
s kratico imena LDS ter s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 27, vpiše sprememba naslova sedeža v: Ljubljana, Slovenska cesta 29.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2006-5
Ob-14364/06
Upravna enota Gornja Radgona sprejme
v hrambo pravila sindikata z nazivom: Pravila
Sindikata Komunala Radgona, s sedežem
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
11. 5. 2006 pod zaporedno številko 66.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 101-4/2006
Ob-14809/06
Pravila Sindikata javnih uslužbencev,
Okrajnega sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev 12, Krško, ki so bila z odločbo
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– da je registriran za opravljanje storitev
arhiviranja,
– da ima poravnane vse obveznosti do
DURS,
– da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku,
– da ima pozitiven poslovni izid v leti
2004 in 2005,
– da ima najmanj 150 mio SIT kapitala,
– ustrezni prostori za hrambo.
Listine, ki izkazujejo zgornja dejstva (izpisek iz sodnega registra, potrdilo DURS,
potrdilo pristojnega Okrožnega sodišča, bilance stanja za leto 2004 in 2005 ter izkaz
poslovnega izida za leti 2004 in 2005 in opis
prostorov, kjer se bo gradivo hranilo) ne
smejo biti starejše od 30 dni. Ponudba mora
navajati ponujeno fiksno ceno hrambe, ki bo
vsebovala vse zgoraj navedene storitve in
more biti veljavna do 31. 7. 2006.
Izbrani ponudnik mora prevzeti dokumentacijo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Naročnik bo poravnal dogovorjeni pogodbeni znesek v roku 30 dni od dneva prevzema
gradiva. Gradivo se prevzema po sistemu
»videno-prevzeto«.
Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dneva objave oglasa. Ponudbe se zbirajo na
naslovu stečajnega dolžnika. Stečajni dolžnik bo ponudnike obvestil o izbiri v roku 8
dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Naročnik ni dolžan skleniti pogodbo po tem
oglasu s katerikoli ponudnikom.
Stečajni upravitelj
Dušan Taljat

št. 5-013-2/95, z dne 22. 3. 1995, vzeta v
hrambo pri Upravni enoti Krško, vpisana v
evidenco pod zaporedno številko 57, z matično številko 1466445, se vzamejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2006-7
Ob-14810/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Vrtca Galjevica, sprejeta dne 15. 12. 2005, se hranijo
na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava VičRudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 190 z dne
6. 3. 2006.
Št. 101-4/2006-3
Ob-14811/06
SVIZ, Sindikatu zavoda Notranjski muzej, Ljubljanska 10, Postojna, ki je vpisan
v evidenco hrambe statutov sindikatov pri
Upravni enoti Postojna pod zaporedno številko 24/2000, se spremeni naziv tako, da se
glasi: Sindikat zavoda Notranjski muzej
Postojna, Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco hrambe statutov pod
zaporedno št. 40/06.
Št. 101-5/2006-3
Ob-14812/06
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Osnovne šole Miroslava
Vilharja Postojna, Trg padlih borcev 1A, Postojna, ki je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti Postojna pod
zaporedno številko 20/93, se spremeni naziv
tako, da se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Osnovne šole Miroslava Vilharja.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco hrambe statutov pod
zaporedno št. 41/06.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-14/2006-61
Ob-14444/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne
17. 5. 2006 proti bankam Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, Banka Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, in Abanka Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, uvedel postopek
ugotavljanja domnevne kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04; v nadaljevanju ZPOmK). Verjetnost
kršitve izhaja iz usklajenega datuma pričetka
in enotne višine zneska zaračunavanja provizije svojim komitentom za dvige gotovine
na bankomatih, ki so v lasti drugih bank ter
iz zapisnikov sej Odbora za bankomate, iz
katerih izhaja enotna višina provizije, ki si
jo banke zaračunavajo med seboj za dvige lastnih komitentov na bankomatih drugih
bank. Iz navedenega ravnanja bank verjetno
izhaja, da so banke usklajeno nastopile pri
uvajanju zaračunavanja storitve dviga gotovine na bančnih avtomatih drugih bank komitentom in določanju cene te storitve v enotni
višini, saj so vse načrtovale uvedbo provizije
v višini 80 SIT na točno določen datum, in
sicer 20. 2. 2006.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-62/2005-16
Ob-14445/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne
17. 5. 2006 proti Združenju bank Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, uvedel postopek
ugotavljanja domnevne kršitve 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju
ZPOmK). Verjetnost kršitve izhaja iz sklepa
Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije
z dne 9. marca 2005, s katerim Združenje
bank Slovenije poziva banke, da odpovejo
pogodbe za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta bank – BanKredit, kar predstavlja določanje poslovnih pogojev, katerih
cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
gospodarskih družb
Ob-14477/06
Na podlagi 586. člena Zakona o go
spodarskih družbah, direktor družbe Grafik,
Distribucija in trgovina, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje
obvestilo
Dne 19. 5. 2006 je bil pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložen načrt
oddelitve dela premoženja, pravic in obveznosti družbe Grafik, Distribucija in trgovina,
d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana,
kot prenosne družbe, na novo družbo Grafik
invest, Skladiščenje in logistika, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, ustanovljeno
z oddelitvijo. V skladu z določili 629. člena
ZGD, je 30 dni od objave tega obvestila, na
sedežu prenosne družbe, vsak delovnik od
10. do 12. ure vsem njenim družbenikom
omogočen pregled naslednjih listin:
1. načrt oddelitve,
2. letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri leta.
Vsak družbenik ima pravico zahtevati, da
se mu najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da prepis zgoraj navedenih listin.
Za vse obveznosti družbe, ki so nastale
do vpisa oddelitve v register, odgovarja poleg družbe, kateri je v načrtu oddelitve dodeljena obveznost, kot solidarni dolžnik nova
družba ustanovljena z oddelitvijo do višine
vrednosti premoženja, ki ji je bilo dodeljeno v
načrtu oddelitve, zmanjšano za obveznosti,
ki so ji bile dodeljene v načrtu oddelitve.
Gornje določbe ne veljajo za obveznosti,
za katere je bilo dano zavarovanje iz naslednjega odstavka tega obvestila.
Upniki prenosne družbe imajo pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če je zaradi
oddelitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve
in če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa oddelitve v register.
Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti
upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Grafik, Distribucija in trgovina, d.o.o.
Ob-14646/06
Uprava družbe KS2 naložbe, upravljanje
naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s
629. členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), obvešča delničarje, upnike in svet
delavcev o nameravani delitvi družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Uprava družbe KS2 naložbe, d.d. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) že predložila delitveni načrt prenosne družbe KS2 naložbe, d.d., ki ga je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe KS2 naložbe, d.d.
je na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
9, omogočen pregled listin: delitveni načrt,
letna poročila prenosne družbe za zadnja tri
poslovna leta, poročila uprave o delitvi, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta
o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.

Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
KS2 naložbe, d.d.

Sklici skupščin
Ob-15020/06
Popravek
Pri objavi sklica skupščine družbe Zasavski računski center d.d. Trbovlje, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13884/06, se sklic skupščine popravi na
osmo redno zasedanje skupščine družbe,
podpis na koncu sklica pa pravilno glasi: Zasavski računski center d.d. Trbovlje, uprava
družbe.
Zasavski računski center d.d. Trbovlje
Uredništvo
Ob-14614/06
Popravek
K sklicu 9. redne seje skupščine družbe
Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje,
Stari trg 35, 3320 Velenje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13864/06, ki bo dne 19. 6. 2006 ob 9. uri
na sedežu družbe, v sejni sobi na naslovu
Stari trg 35 v Velenju, se na predlog nadzornega sveta družbe, na dnevni red sklicane skupščine uvrsti nova točka dnevnega
reda, in sicer se sedanja točka 4. umakne z
dnevnega reda in zamenja z novo 4. točko,
ki se glasi:
4. Sprejem sklepa o zvišanju sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
zviša se sejnina članom nadzornega sveta
družbe Vegrad d.d. na 50.000 SIT in predsedniku nadzornega sveta družbe Vegrad
d.d. na 65.000 SIT.
Vegrad d.d.
gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak
Ob-14807/06
Popravek
V objavi 11. skupščine delniške družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 52 z
dne 19. 5. 2006, je bil napačno napisan datum sklica skupščine (leto), ki pravilno glasi:
21. junija 2006 ob 12. uri.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
Št. 180506/06
Ob-14365/06
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji,
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ki bo dne 3. 7. 2006, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje
skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
preštevalki glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno ob Savinji in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Ljubno ob Savinji se je seznanila s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno ob Savinji.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.
Ljubno ob Savinji za poslovno leto 2005
znaša 119,768.104,99 SIT in ostane nerazporejen.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta se za delo
v letu 2005 izplača nagrada, in sicer predsedniku nadzornega sveta 250.000 SIT, članoma pa 150.000 SIT, neto.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
6.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2006, se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 28. 6. 2006.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno
ob Savinji, vsak dan od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, od 9. do
12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter fir-
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mo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na
dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz
registra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji
direktor
Ob-14379/06
Na podlagi 18. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 26. 6. 2006 ob 13. uri v prostorih
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. na
Panonski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se navzočnost in izvolijo organi
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe Pomurka Mesna industrija d.d. za poslovno leto
2005.
2a) Obravnavanje in odločanje o uporabi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2005 s predloženim besedilom.
2b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
3. Sprememba statuta družbe.
Na predlog nadzornega sveta se predlaga skupščini sprejetje sprememb statuta.
Predlog sklepa:
Uprava družbe ima dva člana, predsednika uprave in člana uprave. Član uprave
ne more biti oseba, zoper katero obstajajo razlogi iz drugega odstavka 255. člena
ZGD-1.
Uprava vodi družbo samostojno in na
lastno odgovornost.
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni
svet.
Pooblastila upravi določi nadzorni svet s
posebnim sklepom.
Uprava poroča nadzornemu svetu na sejah, lahko pa tudi izven sej o:
– načrtovani poslovni politiki,
– donosnosti poslovanja,
– poteku poslov, še posebej o prometu in
finančnih razmerah v družbi,
– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost ali plačilno sposobnost družbe.
Revizija letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta. Uprava mora revidirano letno
poročilo oziroma revidirano konsolidirano
letno poročilo predložiti nadzornemu svetu
družbe skupaj z revizijskim poročilom najkasneje v 8 dneh po prejemu revizijskega
poročila.
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Uprava se imenuje najmanj za dobo štirih
let. Trajanje mandata določi nadzorni svet s
posebnim sklepom.
Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave iz razlogov, določenih v
268. členu ZGD-1.
Uprava lahko z izdajo novih delnic za
vložke poveča osnovni kapital največ do
zneska 776,699.000 SIT, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala družbe.
Uprava lahko povečanje osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka izvede v petih
letih od vpisa sprememb statuta v register.
Nove delnice se lahko izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta.
Nove delnice se ne izdajo, dokler se v
celoti ne poplačajo še neporavnani vložki v
dosedanji osnovni kapital.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2006 in 2007 imenuje revizijska družba JPA
– Abeceda Storitve, svetovanje in drugo izobraževanje d.o.o. Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 30. 4. 2006 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska
11, Murska Sobota.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave
Martin Kovač
Št. 2006-002500
Ob-14436/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, družba za svetovanje, projektiranje, inženiring
in gradnjo objektov, d.d., Dunajska cesta 7,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
IMP, družba za svetovanje, projektiranje,
inženiring in gradnjo objektov, d.d.,
ki bo v torek, 27. 6. 2006, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Za preštevalca glasov se izvolita Saša
Krančan in Janez Žagar.

Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizijske
hiše in pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2005 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji sklep:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2005 znaša 171,689.194,64 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenešenega čistega dobička iz let 2003 in
2004 v znesku 95,358.282,21 SIT in čistega
dobička za leto 2005 v znesku 76,33.912,43
SIT.
Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2005 v skupnem znesku 171,689.194,64
SIT se uporabi:
– del prenesenega dobička iz leta 2004 v
znesku 25,763.100 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, in sicer se izplača 300 SIT bruto
na vsako delnico. Do dividend so upravičeni
vsi delničarji, ki bodo na dan 30. 6. 2006 vpisani kot lastniki v delniško knjigo. Dividende
se bodo začele izplačevati najpozneje v 60
dneh od dneva skupščine;
– znesek 145,926.094,64 SIT ostane nerazporejen.
3.2 Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2005 in se direktorju za poslovno leto 2005 podeli razrešnico.
3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnico.
4. Sprememba firme družbe.
Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta družbe, sprejme skupščina naslednji sklep: spremeni se firma družbe IMP,
d.d., in se glasi: IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Na podlagi predloga nadzornega sveta
družbe, sprejme skupščina naslednji sklep:
za revizorja, ki bo revidiral letne računovodske izkaze za poslovno leto 2006 imenuje skupščina revizijsko hišo Plus Revizija,
d.o.o., iz Ljubljane.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da nadzornemu svetu družbe
poteče mandat dne 17. 7. 2006, zato se v
nadzorni svet izvolijo novi člani.
Na podlagi predloga nadzornega sveta
družbe, sprejme skupščina naslednji
– sklep: v nadzorni svet se izvoli Gregor
Kenig z mandatom od 17. 7. 2006 do 17. 7.
2010;
– sklep: v nadzorni svet se izvoli Anica
Rovanšek z mandatom od 17. 7. 2006 do
17. 7. 2010.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2006, poročilo nadzornega sveta z mnenjem
o poslovnem poročilu uprave za poslovno
leto 2006, mnenje revizorja za poslovno leto
2004 so na vpogled v tajništvu direktorja na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
7, od vključno dneva objave tega vabila do
vključno 27. 6. 2006 vsak delavnik od 9. do
12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev,
vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
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udeležbo na skupščini do 23. 6. 2006. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.
O sklepih dnevnega reda pod točko 1,
3 in 5 odloča skupščina z večino oddanih
glasov. O sklepu dnevnega reda pod točko
4 pa s ¾ na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-14437/06
Na podlagi šeste točke Statuta delniške
družbe Oniks d.d. Jesenice in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo
17. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 26. 6. 2006 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut delniške družbe, tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom
statuta, po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
3. Volitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli tri člane upravnega odbora z mandatom šest let, ki prične teči z
dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register preneha mandat članoma uprave
družbe in članom nadzornega sveta družbe.
4. Določitev sejnine predsedniku in članoma upravnega odbora.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom
upravnega odbora, in sicer za predsednika
upravnega odbora 350 EUR neto in za člana
upravnega odbora 300 EUR neto, preračunano v tolarsko protivrednost po srednjem
tečaju Banke Slovenije.
5. Pooblastilo upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najnižja
nakupna cena predstavlja nominalno, najvišja pa knjigovodsko vrednost delnice na
dan 31. 12. 2005. Skupni nominalni znesek
lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za namene, opredeljene v
247. členu ZGD-1.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica obstoječih
delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic spremeni
statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto
odločitvijo.
6. Pooblastilo upravnemu odboru za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe pooblašča upravni
odbor družbe, da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute, opravi preračun, v statutu določenega osnovnega kapitala družbe v
eure, po tečaju zamenjave.
Upravni odbor družbe je pooblaščen
uskladiti statut delniške družbe z veljavno
sprejetim sklepom o preračunu osnovnega
kapitala družbe v EUR.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z novim besedilom statuta bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do
12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Št. 17-5/2006
Ob-14438/06
Na osnovi 13. člena Statuta delniške
družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna Gorica, uprava Farme Stična, d.d.
sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.,
ki bo v sredo, 28. 6. 2006 ob 8. uri v
upravnih prostorih Farme Stična, d.d., Stična 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Odlazek Martin,
– za preštevalca glasov se izvoli: Štrempfelj Marina.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 in pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v znesku 60,770.826,60
SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005
in jima podeljuje razrešnico.
5. Razširitev dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi za dejavnosti: 45.110, 45.210, 45.220,
45.230, 45.240, 45.250, 45.310, 45.320,
45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430,
45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 70.110,
70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 74.873.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
50,400.000 SIT se zmanjša z umikom
29.301 lastnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Umik lastnih delnic se izvede v breme
drugih rezerv iz dobička v višini 119,116.800
SIT in v breme prenesenega čistega dobička
iz prejšnjih let v višini 44,968.800 SIT. Rezerve za lastne delnice v višini 164,085.600 SIT
so izkazane v bilanci stanja za leto 2005.
Zaradi umika lastnih delnic se osnovni kapital družbe, ki znaša 50,400.000 SIT
zmanjša za 29.301 lastnih delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT, kar znaša 29,301.000
SIT in znaša 21,099.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register.
S sklepom se uskladi statut družbe.
7. Preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
delniška družba Farma Stična, d.d., Stična
1, 1295 Ivančna Gorica, s 1. 1. 2007 preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo,
s firmo: Farma Stična, d.o.o., s sedežem
Stična 1, 1295 Ivančna Gorica.
Osnovni kapital ostane po preoblikovanju
v družbo z omejeno odgovornostjo enak in
bo razdeljen na osnovne vložke družbenikov.
Dejavnost družbe ostane po preoblikovanju enaka.
Za vsako delnico bo družbenik prejel delež in bo imel s tem en glas na skupščini. To
pomeni, da bodo s preoblikovanjem v družbo
z omejeno odgovornostjo delničarje dosedanje delniške družbe pridobili namesto delnic
poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem. Poslovni deleži so po nominalni vrednosti enaki
nominalni vrednosti delnic, katerih imetnik
je posamezni delničar v trenutku preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
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Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v
sodni register. S tem dnem pridobijo takratni
delničarji, ki postanejo družbeniki, poslovne
deleže v družbi z omejeno odgovornostjo,
ki po nominalni vrednosti ustrezajo skupni
nominalni vrednosti delnic, ki so jih imeli na
dan skupščine v lasti.
Družba se zavezuje, da bo v primeru
sprejetja sklepa o preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
z najmanj večino 9/10 osnovnega kapitala,
vsakemu delničarju, ki bo preko zapisnikov
ugovarjal preoblikovanju v enem mesecu po
objavi vpisa zahteval odkup poslovnega deleža, ta poslovni delež odkupila za primerno
odkupnino. To pravico imajo tudi delničarji, ki
se skupščine niso udeležili.
Šteje se, da so delničarji, ki so glasovali za sprejem tega sklepa, dali soglasje k
preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo.
Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo preneha veljati statut delniške družbe ter stopi v veljavo akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. S tem
preneha tudi mandat članom nadzornega
sveta delniške družbe.
V skladu s sklepom o preoblikovanju v
družbo z omejeno odgovornostjo se sprejme
v obliki notarskega zapisa akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Farma
Stična, d.o.o. v predlaganem besedilu.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom drugega delničarja in
njegovim potrdilom o imetništvu delnic. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec, mora najaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki. Prosimo delničarje, da se
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Farma Stična, d.d.,
Stična 1, 1295 Ivančna Gorica, vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja. V tajništvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini delničarjev in druga gradiva.
Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna Gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
ob 14. uri istega dne. Po ponovnem sklicu,
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Farma Stična, d.d.
uprava družbe
Ob-14451/06
Na podlagi 7.3 Statuta družbe Mura-VGP,
d.d. in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe MuraVodnogospodarsko podjetje, d.d.,
ki bo v torek, dne 27. 6. 2006 ob 13. uri, v
sejni sobi družbe, v Lipovcih 256b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje delovnih teles.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se, da je za spremljanje
skupščine in sestavo notarskega zapisnika
prisotna notarka Romana Gajšek iz Murske
Sobote. Za predsednico skupščine se izvoli
Danica Dvanajšček.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe od 1. 1. 2005
do 31. 12. 2005, konsolidiranim letnim poročilom, poročilom neodvisnega revizorja in
poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005 in konsolidiranim letnim poročilom, poročilom neodvisnega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe za poslovno leto 2005 in preveritev
konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
Mura-VGP d.d.. za poslovno leto 2005:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2005 znaša 239,519.167,94 SIT,
– del bilančnega dobička v višini
13,677.500 SIT bruto se razdeli delničarjem
tako, da znaša bruto dividenda 500 SIT na
delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki
so na dan skupščine vknjiženi kot imetniki
delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 9.
2006. Za namen izplačila dividend bo družba
porabila del sredstev prenesenega dobička
iz leta 2000,
– o preostalem delu bilančnem dobičku
v višini 225,841.667,94 SIT, sestavljenega
iz čistega dobička poslovnega leta 2005 v
višini 41,141.471,73 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 184,700.196,21
SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček);
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
4. Sprejem sklepa o plačilu nagrad in sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave se sprejme sklep,
da se članom nadzornega sveta za njihovo
delo zagotovi:
a) Nagrada za poslovno leto 2005:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 240.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
180.000 SIT bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
b) Sejnina:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 60.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
40.000 SIT bruto.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za neodvisnega revizorja za poslovno 2006 se
imenuje: JPA-Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o. Ljubljana.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: ob ugotovitvi, da je dosedanji član nadzornega sveta Franc Mencin
podal odstopno izjavo, na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli do konca mandata,
tj. do 13. 11. 2008, nadomestnega člana,
predstavnika delničarjev: Janeza Horvata,
roj. 5. 2. 1951, stanujočega Miklošičeva 87,
9000 Murska Sobota.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo, s priporočeno pošiljko ali osebno
dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri dni
pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino si delničarji lahko
ogledajo na sedežu družbe, vsak delavnik
od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure,
do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti podani v pisni obliki, z obrazložitvijo in vloženi
na sedežu družbe v sedmih dneh po objavi
tega sklica.
Mura-VGP, d.d.
direktor
Ob-14453/06
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
12. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 8. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
Na predlog uprave se sprejme sklep: Za
predsednika skupščine se izvoli Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Aljoša Bizjak in Andrej Vozlič.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2005 z revizorjevim poročilom
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila po 282. členu ZGD-1 in
uporaba bilančnega dobička za leto 2005 in
podelitev nagrade nadzornemu svetu.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter razprava o uporabi bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 znaša 15,713.000
SIT in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini 15,588.000 SIT, iz prenesenega čistega dobička 7,919.000 SIT ter
zmanjšan za kapitalske rezerve iz dobička v
višini 7,794.000 SIT.
Skupščina podeli nagrado nadzornemu
svetu na osnovi 230. člena ZGD-1 in 8.11 in
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8.13 členov statuta družbe na naslednji način: nagrada na nadzorni svet skupaj znaša
750.000 SIT bruto, od tega prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v višini
330.000 SIT bruto in vsak član nadzornega
sveta prejme nagrado v višini 210.000 SIT
bruto. Izplačilo nagrade se opravi v roku najkasneje 60 dni od izvedbe skupščine. Nagrada se izplača iz bilančnega dobička družbe.
Bilančni dobiček, zmanjšan za nagrade
nadzornemu svetu, postane preneseni dobiček.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2005.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005 v
skladu z 293. členom ZGD-1.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
sklep: za revizorsko družbo za revidiranje
poslovanja za poslovno leto 2006 se imenuje
Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2005, mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni
in poslani upravi družbe v roku sedem dni od
objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-14454/06
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Europapier-Papirografika d.d. uprava
družbe sklicuje
13. redno skupščino
delniške družbe EuropapierPapirografika d.d.,
ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2006 ob 16. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1.Za predsedujočega skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o razporeditvi bilančne izgube in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Europapier-Papirografika d.d. za poslovno leto 2005 je višina bilančne izgube
družbe, ugotovljene na dan 31. 12. 2005:
– poslovni izid leta 2005 (izguba):
20,699.367,12 SIT,
– preneseni čisti dobiček preteklih let:
19,146.681,20 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po sklepu
uprave: 0,00 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta: 0,00 SIT,
– bilančna izguba: 1,552.685,92 SIT.
2.2. Ugotovljena bilančna izguba na dan
31. 12. 2005 v višini 1,552.685,92 SIT se
pokrije iz rezerv iz dobička.
2.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predloga sklepov nadzornega sveta:
3.1. Z dnem sprejema tega sklepa se na
podlagi izstopne izjave kot član nadzornega
sveta odpokliče dr. Harald Egger.
3.2. Za člana nadzornega sveta družbe
se izvoli Werner Hartmann. Mandat novega
člana nadzornega sveta traja 4 leta in začne
teči z dnem sprejema tega sklepa.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
5. Sprememba firme družbe.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Firma družbe se spremeni in glasi:
Europapier trgovina s papirjem d.d. Slovenija.
Skrajšana firma družbe se spremeni in
glasi: Europapier Slovenija d.d.
Skrajšana firma družbe se v angleškem
jeziku glasi: Europapier Slovenia d.d.
5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta družbe s sklepom
o spremembi firme ter izdela prečiščeno besedilo statuta.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo
prijavijo osebno v tajništvu uprave na sedežu
družbe ali s priporočeno poštno pošiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
vključno 26. 6. 2006.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih pravic. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 17. uri prav tako na sede-
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žu družbe Leskoškova cesta 14, Ljubljana.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Europapier-Papirografika d.d.
uprava
Ob-14457/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto,
ki bo dne 29. 6. 2006, ob 12. uri v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe, za sestavo notarskega
zapisa se pooblasti gospo Marto Malič, notarko v Novem mestu. Za preštevalca glasov
se izvolita Lado Javornik in Jože Kovačič.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2005 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2005 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Delitev bilančnega dobička v znesku
515,097.471,56 SIT:
– za dividende: 71,579.700 SIT,
– za nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta
v razmerju 1: 0,7: 0,5: 7,068.000 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček:
436,449.771,56 SIT.
Družba bo nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega
sveta ter dividende delničarjem izplačala v
roku 45 dni od dneva seje skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v Centralni klirinško
– depotni družbi, d.d. Ljubljana, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina razbremenjuje člane
nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. za leto 2006 se imenuje
EPIS d.o.o., Celje.
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6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic v skladu z 247. členom
ZGD. Nominalni znesek odkupljenih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo v ta namen oblikovala rezerve
za lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na
skupščini družbe. Najvišja nakupna cena pri
pridobivanju delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan odkupa,
najnižja pa ne sme biti manjša od 2.000 SIT
za delnico.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
umakne lastne delnice družbe.
7. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
7.1 Spremeni se 7. člen Statuta družbe in
spremenjen glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
428,580.000 SIT in je razdeljen na 428.580
delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.
Kosovne navadne delnice dajejo njihovim
imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
7.2 Spremeni se 8. člen Statuta družbe in
spremenjen glasi:
Vse delnice so delnice enega razreda v
smislu 177. člena ZGD-1.
7.3 Označevanje delnic po ZLPP se v
skladu z 9. členom Statuta družbe odpravi, poglavje VII. Statuta družbe pa preneha
veljati.
7.4 Izvede se ustrezno preštevilčenje členov in poglavij Statuta družbe ter sprejme
prečiščeno besedilo Statuta družbe.
8. Preračun osnovnega kapitala v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
v skladu s četrtim odstavkom 694. člena
ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe EUR preračuna v EUR po tečaju zamenjave in v skladu
s tem uskladi besedilo Statuta družbe.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa se izkažejo
z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Štine, dipl. ek., od 10.
do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
uprava družbe
Št. 001079
Ob-14458/06
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
15. skupščino
družbe Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 22. 6. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice Dela
v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Stojan
Zdolšek,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa:
2.1. Dejavnost družbe se spremeni, tako
da se na novo vpišejo dejavnosti:
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.210 Razvoj in založba programskih
paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanjem
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.110 Pravno svetovanje
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
2.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe
Delo Prodaja, d.d.
2.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1 pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna
v eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi besedilo statuta.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček v skupni višini
1.738,845.861,85 SIT, ki je sestavljen iz dobička za leto 2005 v višini 124,026.431,07

SIT in bilančnega dobička preteklih let v višini 1.614,819.430,78 SIT, se uporabi:
– za dividende 89,785.610 SIT,
– nagrado upravi 3,274.000 SIT,
– nagrado nadzornemu svetu 5,088.000
SIT,
– prenos dobička 1.640,698.251,85 SIT,
– skupaj
bilančni
dobiček
1.738,845.861,85 SIT.
Dividenda na delnico je 155 SIT bruto.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev
upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje,
d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri
KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi
delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki
odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende
izplačala v roku 60 dni po skupščini.
Vir za delitev je del bilančnega dobička
iz leta 2001.
3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje,
d.d. za leto 2006 se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine o izvolitvi v nadzorni svet, predstavnice zaposlenih.
V skladu z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju se skupščino
seznani, da je svet delavcev Dela Prodaje,
d.d., dne 6. 1. 2006 v nadzorni svet, kot predstavnico zaposlenih, izvolil Reziko Zaletelj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom statuta,
letnega poročila za leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
časopisu »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
Ob-14459/06
Na podlagi točke 4. 5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
10. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 26. junija 2006, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2005 znaša 32,129.403,75 SIT. V skladu s
statutom gre 3,212.940,37 SIT za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu uprave in
nadzornega sveta 14,458.231,69 SIT pa na
povečanje rezerv iz dobička. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 206,293.415,52
SIT in preostanek čistega dobička leta 2005
v višini 14,458.231,69 SIT se uporabi na
naslednji način:
a) v višini 4,200.000 SIT bruto, ki izhaja
iz prenesenega čistega dobička preteklih let,
se podeli kot nagrada nadzornemu svetu in
upravi družbe, in sicer vsakemu 1/6 v obliki
delnic družbe;
b) preostanek bilančnega dobička v višini
216,551.647,21 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter
se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2006 imenuje revizijska družba Plus revizija,
d.o.o., Ljubljana.
5. Potrditev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem direktorju uprave kupi lastne delnice družbe s
tem, da:
a) Najvišja nakupna oziroma prodajna
cena 1 delnice ne sme presegati 3.480 SIT
na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 2.000 SIT.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
c) Pridobijo se sredstva oziroma viri in
oblikujejo se rezerve za nakup lasnih delnic
v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
d) Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6. Informacija o poteku in zaključku dokapitalizacije družbe.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poteku in zaključku dokapitalizacije družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava in
člani nadzornega sveta se skupščine lahko
udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe od sklica skupščine do skupščine, in sicer vsak delovni

dan od 10. do 13. ure. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v
sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Št. 8
Ob-14469/06
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
16. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 24. 5. 2006 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter ugotovitev prisotnosti notarja.
2. Odločanje o predlogu uporabe bilančnega dobička na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2005, poročilom o
revidiranju letnega poročila za leto 2005 in
poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2005 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
(1) Na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2005, poročilom o revidiranju
letnega poročila za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila za leto 2005 skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička, in
sicer ostane nerazdeljeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 186,047.493,61 SIT in iz
poslovnega leta 2005 v višini 57,880.165,31
SIT, kar skupaj znaša 243,927.658,92 SIT, v
celoti nerazporejen.
(2) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter se jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje Delloitte & Touche revizija d.o.o.
4. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe
CDE nove tehnologije d.d., Celovška cesta
280, Ljubljana, vsak dan od 9. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
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Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
predsednik uprave
Ob-14474/06
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe
Velo, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
8. skupščino
družbe Velo trgovina na veliko in malo
d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 12. uri v sejni
sobi v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c. 150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in potrdi odločitev, da se revizija
letnega poročila za leto 2005 po pooblaščenem revizorju ne opravi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Celotni bilančni dobiček, ki znaša
30,363.540,54 SIT in je sestavljen iz dobička
iz prejšnjih let, kar znaša 25,360.619,38 SIT
in dobička iz leta 2005 v znesku 5,002.921,16
SIT ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2005 kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2005 in mu za
to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba
Statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da se sedanjih 93.419
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti z 93.419 kosovnih delnic
in temu ustrezno se spremeni tudi točka
4.1. 4. točke Statuta družbe, tako, da po
novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
93,419.000 SIT in je razdeljen na 93.419
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
4.2. Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna v 4.
točki Statuta družbe določen osnovni kapital
družbe, ki znaša 93,419.000 SIT, iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi 4. člen Statuta tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR, ter potrdi
čistopis Statuta družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek iz Ljubljane.
Letno poročilo za poslovno leto 2005,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila in utemeljitve predlogov
sklepov pod 3. in 4. točko dnevnega reda
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so dostopni delničarjem na sedežu družbe v
Ljubljani, v tajništvu družbe v 4. nadstropju
poslovne stavbe na Celovški c. 150, vsak
delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva
objave sklica skupščine do dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
prijavili najmanj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci
izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vsi sklepi se sprejmejo z navadno večino
oddanih glasov, razen sklepa pod 4. točko,
za katerega sprejem je potrebna tričetrtinska
večina zastopanega kapitala.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Velo, d.d. Ljubljana
uprava
Ob-14478/06
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe Avto
Celje d.d. uprava sklicuje
12. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 6. 2006 ob 8.30 v prostorih sejne sobe salona Peugeot Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi:
Barbara Berkovič, predsednik ter Gojko Vrenko in Gregor Anderlič kot preštevalca glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2005 s pozitivnim mnenjem revizorja
in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2005 znaša
617,547.973,04 SIT in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
5. Uskladitve osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe evra izvede preračun
osnovnega kapitala ob upoštevanju fiksnega
menjalnega tečaja iz SIT v EUR.
Sedanjih 418.077 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se nadomesti
s 418.077 kosovnimi delnicami. Skupščina
za izvedbo vseh formalnih postopkov, ki so
povezani s prehodom na evro pooblašča nadzorni svet (ustrezna sprememba statuta).
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
hiša Plus Revizija Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance d.o.o., Bežigrad
1, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim Letnim poročilom za
leto 2005, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe v Celju, Ipavčeva
ul. 21 (splošna služba), vsak delovni dan,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki se deponira na sedežu
družbe.
Prijava iz prejšnje točke je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno 26. 6.
2006.
Člani uprave in nadzornega sveta se
skupščine udeležijo tudi, če niso delničarji.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 8.30. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9. uri istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.
Sklicujem

Ob-14479/06

18. redno sejo skupščine
družbe Vipa Družba za finančno
poslovanje in razvoj d.d.,
ki bo 30. 6. 2006 ob 12. uri v sejni sobi
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Lucijan Čermelj, za preštevalca glasov Jožica Loncner in Suzana Žarkovič in ugotovi
se prisotnost notarke Eve Lučovnik iz Nove
Gorice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2005, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina družbe ugotovi, da znaša bilančni dobiček družbe 71,510.708,40
SIT na dan 31. 12. 2005 in sestoji iz dobička ustvarjenega v letu 2005 v znesku

61,350.685,77 SIT in dobička v znesku
10,160.022,63 SIT iz leta 2004.
3.2. Bilančni
dobiček
v
višini
71,050.708,40 SIT se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
26,330.000 SIT se uporabi za izplačilo dividend v višini 10.000 SIT na delnico,
– del bilančnega dobička v znesku
2,600.000 SIT nadzornemu svetu za uspešno vodenje v letu 2005,
– del bilančnega dobička v znesku
7,644.250 SIT v delnicah za nagrado
upravi,
– del bilančnega dobička v znesku
34,936.458,40 SIT ostane nerazporejen.
Družba bo dividende izplačala v roku
enega meseca po sprejemu sklepa na skupščini.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu, s katero potrdi
in odobri njuno delo v letu 2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Vipa d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za člana nadzornega sveta
Tjašo Prinčič in Dušana Vogrinčič za dobo
štirih let. Mandat članoma nadzornega sveta
začne teči 20. 8. 2006.
5. Sprememba statuta in uskladitev
osnovnega kapitala zaradi prehoda na
EUR-o.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
17. člen statuta Vipe d.d. se spremeni
tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
156,330.000 SIT.
Razdeljen je na 2.895 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Spremenijo se vse druge točke statuta
družbe, v katerih je naveden izraz »delnica«
v različnih oblikah, tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica«
v ustrezni edninski oziroma množinski obliki
in v ustreznem sklonu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v
evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem
spremeni statut ter da določi prečiščeno besedilo statuta družbe.
6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za finančnega revizorja za
leto 2006 revizijsko družbo Price Waterhouse Coopers d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 25. 6.
2006) in ostanejo vpisani do konca seje, ter
so svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Vsi delničarji prejmejo vabilo na skupščino z gradivom in predlogi sklepov.
Vipa d.d. Nova Gorica
direktor
Egidij Birsa
Ob-14490/06
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana in prvega odstavka 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
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3. redno skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene
storitve in inženiring, Šmartinska cesta
134a, 1000 Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 27. 6. 2006 s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe Gradis
skupina G d.d., z naslednjim dnevnim redom
in naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Obravnava in seznanitev skupščine
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom, revizorjevim poročilom ter poročilom o delu nadzornega sveta družbe za
leto 2005, razporeditev bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki
po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša
86,235.325,83 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2005.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gradis
skupina G d.d. pooblašča upravo za nakup lastnih delnic v višini do 10% vrednosti
osnovnega kapitala družbe za namene iz
prve do sedme alinee 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
4. Sprememba sistema upravljanja: spremembe statuta družbe in imenovanje članov
upravnega odbora.
4.1. Predlog sklepa:
Z namenom spremembe dvotirnega sistema upravljanja družbe v enotirnega se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring, in sicer:
spremembe poglavja Firma in sedež
(4. člen), poglavja Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (11. člen, 12. člen),
poglavja Organi družbe – uprava (18. člen
do 23. člen); poglavja Nadzorni svet (24.
člen do 35. člen); poglavja Skupščina (37.
člen, 38. člen, 39. člen, 40. člen, 41. člen,
43. člen), poglavja Letno poročilo, dobiček,
dividenda (46. člen, 47. člen), poglavja Veljavnost akta (53. člen).
4.2. Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora se imenujejo:
1. Uroš Ogrin,
2. Milan Pukšič,
3. Igor Šebenik,
4. Anton Sovinc,
5. Jože Bajuk,
6. Milan Brečko,
7. Boris Pesjak,
8. Ljubomir Cimerman.
S preostalimi člani upravnega odbora,
ki so v upravni odbor imenovani v skladu z
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju družb, se skupščina seznani po
njihovem imenovanju.
Članom nadzornega sveta družbe preneha mandat z dnem vpisa članov upravnega
odbora v sodni register.
5. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov na euro.
Predlog sklepa:
Sprejme se prehod osnovnega kapitala in
nominalnih zneskov na euro po tečaju zamenjave z dnem uvedbe eura. Nominalni zneski

delnic se glasijo na najbližji višji ali nižji cel
euro za kar se ustrezno poveča ali zmanjša
osnovni kapital.
Skladno s četrtim odstavkom 694. člena
ZGD se pooblasti upravni odbor, da z dnem
uvedbe eura preračuna vse zneske v statutu
v eure po tečaju zamenjave in pripravi ustrezne spremembe statuta v zvezi s tem.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, v točkah 4.2 in 6 pa je
predlagatelj le nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini družbe in
glasovalno pravico imajo delničarji, v korist
katerih so delnice družbe na dan 15. 6. 2006
vknjižene v Centralnem registru, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana,
ter so najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbe pisno prijavili svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do vključno dne 16. 6.
2006. Pooblaščenci delničarja lahko uresničujejo glasovalno pravico na podlagi pisnega
pooblastila, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Morebitne informacije in vpogled v listine ter gradivo skupščine so delničarjem na
voljo na sedežu družbe na Šmartinski cesti
134a, 1000 Ljubljana, za ostale informacije
pa se lahko obrnejo na tel. 01/52-07-600,
vsak delavnik od 10. do 13. ure do dneva
skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
uprava družbe
Ob-14560/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d., Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v sredo, 28. junija 2006 ob 13. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov:
– Igor Janežič,
– Spruk Helena.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
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potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 104,521.714,03 SIT in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– 22,575.704,86 SIT za oblikovanje statutarnih rezerv,
– 29,948.390 SIT se razdeli delničarjem v
obliki dividend tako, da znaša bruto izplačana dividenda 226 SIT na delnico. Dividende
bo družba izplačala najkasneje do 20. 11.
2006, upravičenci za izplačilo dividend so vsi
delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan 26. 6. 2006,
– 3,000.000 SIT bruto se razdeli članom
nadzornega sveta družbe v obliki izplačila
nagrade,
– 7,000.000 SIT bruto se razdeli članom
uprave družbe v obliki izplačila nagrade.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
41,997.619,17 SIT se ne razdeli.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje družbo JPA-Abeceda REVIZIJA d.o.o.,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Gojmir Černe
Ob-14561/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljub
ljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo v sredo, dne 28. junija 2006 ob 10.
uri, v Okrogli dvorani poslovne stavbe TR/3,
Trg Republike 3, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Robert Ernestl – predsednik,
– Barbara Dornik – preštevalka glasov,
– Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2005.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe Ljubljanske mlekarne d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
ugotavlja, da bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša 331,260.000
SIT oziroma 138.232,35 EUR in ostane neuporabljen.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe.
4.1. Uprava in nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta po predlogu uprave.
Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.2. Uprava in nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 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.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta.
5. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep:
Skupščina družbe Ljubljanske mlekarne,
d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena ZGD pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu družbe in za račun družbe
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 (deset)%
osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
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Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa na seji skupščine.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo
na sedežu družbe, Tolstojeva 63, Ljubljana
v pritličju poslovnega centra, govorilnica št.
5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe
pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.,
predsednik uprave in generalni direktor
Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA
Št. 29/06
Ob-14566/06
Na podlagi 16. člena Statuta družbe Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.
uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 29. junija 2006 ob 9. uri v poslovnih prostorih družbe v Ptuju, Žnidaričevo
nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:.
Za predsednika skupščine se izvoli: Damjan Škofič.
V verifikacijsko komisijo se izvoli:
– Borut Roškar – predsednik,
– Milena Zdolšek – preštevalec,
– Mateja Draškovič – preštevalec.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta, o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005
in stališče nadzornega sveta k revizijskemu
poročilu za leto 2005.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega sveta o

potrditvi letnega poročila družbe za poslovno
leto 2005 in stališčem nadzornega sveta k
revizijskemu poročilu za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP Drava Ptuj
d.d. na dan 31. 12. 2005, 127,198.303,54
SIT.
Bilančni dobiček za leto 2005 se uporabi:
– 5,752.000,00 SIT za dividende, to je
40,00 SIT/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9.
2006, in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine;
– 121,446.303,54 SIT je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1998 v višini 81.159,95 SIT in iz leta 1999 v višini
5,670.840,05 SIT.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina potrdi in
odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2005 in jima podeljuje razrešnico.
4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4: skupščina ugotavlja,
da dne 17. 7. 2006 preneha mandat članom
nadzornega sveta, kot predstavnikom delničarjev v naslednji sestavi: Nevenka Colnarič,
predsednica; Leopold Poljanšek, član; Venčeslav Radi, član; Meta Skok, članica.
Skupščina imenuje za mandatno obdobje
štirih let, člane nadzornega sveta družbe kot
predstavnike delničarjev v naslednji sestavi:
Bogdan Božac, Janez Novljan, Petra Zupanc, Tatjana Colnar.
Njihov mandat začne teči z dnem 18. 7.
2006.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 5: sejnina za udeležbo
na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR
neto v tolarski protivrednosti, za predsednika
nadzornega sveta 200 EUR neto v tolarski
protivrednosti.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje
nadzornega sveta (potni stroški, nočnine). V
primeru, da član oziroma predsednik ni prisoten na seji nadzornega sveta, ni upravičen
do izplačila sejnine.
6. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6/1: skupščina sprejema sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da
se sedanjih 143.800 delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT na delnico nadomesti z
143.800 kosovnih delnic in temu ustrezno se
spremeni tudi prvi odstavek 5. člena Statuta
družbe, tako da se po novem glasi »Osnovni
kapital družbe je 143,800.000,00 SIT in je
razdeljen na 143.800 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic«.
Predlog sklepa št. 6/2: skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute
preračuna v 5. členu Statuta družbe določen
osnovni kapital, ki znaša 143,800.000,00
SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi 5. člen Statuta družbe
tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v
EUR ter potrdi čistopis Statuta družbe.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
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Predlog sklepa št. 7: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 skupščina
imenuje revizijsko družbo Contura Revizijska
družba d.o.o. iz Ljubljane.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1, 2, 3, 5, 6 uprava in nadzorni svet družbe;
– pod točko 4 in 7 nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo udeležbo po telefaksu 02/787-50-13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si
ali s priporočeno pošiljko v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali osebno s podpisom v
tajništvu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VGP Drava Ptuj d.d.
uprava družbe
Št. 14/2006
Ob-14574/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo d.d., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
štirinajsto skupščino
delniške družbe Trimo d.d.,
ki bo v petek, 30. 6. 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Janc Anton.
Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2005 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 znaša 3.228,921.099,63 SIT.
2) Del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta 2000 v višini
322,415.424 SIT se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
174,132.800 SIT.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 160 SIT.
(b) Izplačilo nagrade upravi v bruto višini
9,000.000 SIT.
(c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
v bruto višini 7,000.000 SIT.
(d) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po

stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni
družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine.
(e) Zadržani bilančni dobiček v višini
2.000,000.000 SIT se nameni za druge rezerve.
(f) Preostali bilančni dobiček v višini
1.038,788.299 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2005.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih
delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice
ne sme biti višja kot 10% nad knjigovodsko
vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem
poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni
upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na
skupščini bo prispela na sedež vsaj dva dni
pred skupščino, to je najkasneje 28. 6. 2006
do 14. ure.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog
članov nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe
Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in 15. uro.
Trimo d.d., Trebnje
uprava
Ob-14582/06
Na podlagi 17. člena Statuta družbe Velo
nepremičnine, upravljanje naložb, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
1. skupščino družbe
Velo nepremičnine, upravljanje naložb
d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 13. uri, v sejni
sobi v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c. 150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in potrdi odločitev, da se revizija
letnega poročila za leto 2005 po pooblaščenem revizorju ne opravi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Celotni bilančni dobiček, ki znaša
21,260.830,61 SIT in je sestavljen iz dobička iz prejšnjih let na podlagi delitvene
bilance opravljene ob delitvi družbe Velo trgovina na veliko in malo d.d. po postopku
oddelitve z ustanovitvijo Velo nepremičnine,
upravljanje naložb d.d. Ljubljana kar znaša
21,023.014,64 SIT in dobička iz leta 2005 v
znesku 237.815,97 SIT ostane nerazporejen
in se prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2005 in mu za
to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba
Statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da se sedanjih 146.661
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti z 146.661 kosovnih delnic
in temu ustrezno spremeni tudi 4. člen Statuta družbe tako, da po novem glasi: »Osnovni
kapital družbe znaša 146,661.000 SIT in je
razdeljen na 146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
4.2. Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute preračuna
v 4. členu Statuta družbe določen osnovni
kapital, ki znaša 146,661.000 SIT, iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi 4. člen Statuta tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR, ter potrdi
čistopis Statuta družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek iz Ljubljane.
Letno poročilo za poslovno leto 2005,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila in utemeljitve predlogov
sklepov pod 3. in 4. točko dnevnega reda so
dostopni delničarjem v 4. nadstropju soba
št. 410 poslovne stavbe na Celovški c. 150,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času
od dneva objave sklica skupščine do dne
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
prijavili najmanj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci
izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa pod 4.
točko, za katere sprejem je potrebna tričetrtinska večina zastopanega osnovnega kapitala.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo na Celovški c. 150 v Ljubljani – IV.
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nadstropje, soba št. 410 pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Velo nepremičnine,
upravljanje naložb d.d., Ljubljana
uprava
Ob-14603/06
Na podlagi 10. člena statuta družbe in
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava
11. skupščino delničarjev družbe
Terme Lendava d.d., Tomšičeva 2/a,
9220 Lendava,
ki bo v petek, 30. 6. 2006 ob 12. uri v prostorih konferenčne sobe v hotelu Lipa.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
Predsednik skupščine: Slavko Fartelj,
univ. dipl. prav.
Uradna preštevalka glasov: Darja Koša.
Vabljena notarka je Romana Gajšek,
univ. dipl. prav.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička sprejme sklep,
da bilančni dobiček, ki je izkazan v višini
115,971.987,26 SIT, ostane nerazporejen.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri
delo teh dveh organov v poslovnem letu
2005.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skupščina delničarjev družbe za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
za mandat 4 let ponovno izvoli:
a) Dušan Bencik, univ. dipl. ekon., EMŠO:
1501958500443, Nemčavci 2/a, 9000 Murska Sobota;
b) Marjan Maček, univ.dipl.ekon., EMŠO:
1602964500162, Murska Sobota, Sončna
ulica 34, 9000 Murska Sobota.
Mandat izvoljenih članov nadzornega
sveta družbe traja od 19. 6. 2006 do 18. 6.
2010.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet družbe predlaga naslednji
sklep: za revizorja družbe se za poslovno
leto 2006 imenuje revizijsko hišo KPMG iz
Ljubljane, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko
uveljavljajo svoje pravice na skupščini preko
zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo
delničarji, ki so lastniki delnic na dan 23. 6.
2006. Pisna pooblastila je potrebno deponirati na sedežu družbe do vključno 27. 6.
2006. Prihod na skupščino se začne ob
11.30, zato da delničarji podpišejo listo navzočih ter prevzamejo glasovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se iden-
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tificirajo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom
iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2005 in
pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila je delničarjem
dostopno na sedežu družbe. Gradivo k točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Terme Lendava d.d.
uprava
Franc Huber, univ. dipl. ekon.
Št. 1087/06
Ob-14605/06
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
10. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici, Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine imenuje Marinko Šlibar Vende, za preštevalki glasov se imenuje
Ksenijo Doič in Vilmo Telban. Seji prisostvuje
vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička
sprejme sklep, da skupni bilančni dobiček po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
znaša 101,064.952,99 SIT.
a) Bilančni dobiček se uporabi:
1. za izplačilo dividend delničarjem
4,134.600 SIT, to je v bruto višini 90 SIT na
delnico iz bilančnega dobička leta 2002,
2. za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta in upravi v skupnem bruto znesku
3,251.140 SIT iz bilančnega dobička leta
2002,
3. preostali bilančni dobiček v znesku
93,679.212,99 SIT ostane nerazporejen in
se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih
poslovnih letih.
Dividenda se izplača v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev
v nerevaloriziranem znesku. Dividende se
izplačajo delničarjem, ki so na dan 30. 6.
2006 vpisani v centralnem registru pri KDD,
d.d., Ljubljana.
b) Uprava in nadzorni svet v skladu z
294. členom ZGD-1 predlagata skupščini,
da sprejme naslednji
Predlog sklepa: skupščina s tem sklepom
podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja in izkazov
družbe Alpdom, d.d. Radovljica za leto 2006
imenuje revizijska družba JPA Abeceda revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.

5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic
ter preračun osnovnega kapitala v eure ter
predlog pooblastila nadzornemu svetu za
spremembo statuta.
a) Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Alpdom, d.d. Radovljica, sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic in zato spremeni 1. odstavek 4.1. točke Statuta, ki se po
novem glasi:
»4.1. Osnovni kapital družbe znaša
47,816.000 SIT in je razdeljen na 47.816
kosovnih navadnih imenskih delnic. Vsaka
kosovna delnica družbe ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice se določi
glede na število izdanih kosovnih delnic.«
b) Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: nadzorni svet se pooblašča, da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v
tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna po
uradnem tečaju zamenjave, in skladno s tem
spremeni statut družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD, d.d., Ljubljana po stanju
zadnjega prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v splošnem sektorju družbe
vsak delovni dan od sklica objave skupščine
med 10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d.
uprava družbe
Ob-14617/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tekol d.d. sklicuje
uprava družbe
10. redno skupščino,
ki bo dne 26. 6. 2006 ob 10. uri v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Antonič in Polajžar Andreja,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v višini 53,603.366,21 SIT razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 13,760.000
SIT – na eno delnico 1.000 SIT bruto,
– nagrado upravi za obdobje od 1. 1.
2005 do 18. 7. 2005 v višini 2,680.168,30
SIT bruto,
– nagrado upravi za obdobje od 18. 7.
2005 do 31. 12. 2005 v višini 1,205.631,47
SIT bruto,
– nagrado nadzornemu svetu v višini
477.419,26 SIT bruto,
– ostanek v višini 35,480.147,18 SIT kot
preneseni čisti dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282. a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2005 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja Plus Revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2006.
6. Določitev novih sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi nove
zneske sejnin za posamezno sejo nadzornega sveta v neto višini:
– za predsednika nadzornega sveta 400
EUR,
– za člane nadzornega sveta 200 EUR,
preračunano v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem
registru KDD d.d. Ljubljana na dan zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi
najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja
skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom
skupščine.
Tekol d.d.
uprava družbe
Ob-14622/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
enajsto skupščino delniške družbe,
ki bo 30. junija 2006 ob 16. uri v prostorih sejne sobe gasilskega doma družbe,
C.1. maja 34, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
Uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: Ivi Potočan, Slavi
Kotar (Nataša Markovič),
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2005 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za leto
2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta
ter potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima
podeli razrešnico.
3. Predlog razdelitve bilančnega dobička
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
ustvarjeni bilančni dobiček v poslovnem letu
2005 v višini 21,531.945,85 SIT nameni za
pokrivanje izgube za poslovno leto 2004.
Izguba iz leta 2004 v višini 164,515.416,39
SIT, se po izdelanem predlogu Uprave v celoti pokrije iz dobička iz preteklih let v višini
28,172.187,89 SIT, splošnega prevrednotovalnega kapitala v višini 114,811.282,65 SIT
ter dobička leta 2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
TKI Hrastnik,d.d. za leto 2006, se na predlog
nadzornega sveta imenuje revizorska hiša
KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu Uprave
družbe na naslovu Za Savo 6, Hrastnik, vsak
delovni dan v tednu med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zakonitemu zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer bo
zasedanje skupščine. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje tri dni pred skupščino,
oziroma pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in najkasneje tri dni pred
skupščino predloženo upravi družbe, kjer se
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hrani. Delničarji, udeleženci zasedanja skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih
na seji skupščine uro pred uradnim začetkom skupščine. Pooblastila za zastopanje
in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pridobljena na podlagi
organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti
pridobljena na način kot to določa Zakon
o prevzemih (ZPre) Ur. l. RS, št. 47/97, 61.
in 62. člen ter o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti
Agencijo za trg vrednostih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
TKI Hrastnik, d.d.
uprava
direktor
Branko Majes,univ. dipl. ek.
nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko,univ. dipl. ek.
Ob-14640/06
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica d.d. uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica
sklicuje
10. redno sejo
skupščine družbe Kopitarna Sevnica
d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Bajuk, za preštevalce glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in Gregor
Zakrajšek.
Na skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.
2. Sklepanje o pokrivanju izgube in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančna izguba v višini
16,406.530,93 SIT se pokrije v breme drugih
rezerv iz dobička.
Preostala izguba v višini 44,931.471,87
SIT se pokrije v breme prenesenega nerazporejenega čistega dobička preteklih let.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2005.
3. Sklepanje o uvedbi kosovnih delnic in
preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa 3.a):
Točka 3.1 Statuta družbe se spremeni
tako, da glasi: osnovni kapital družbe znaša
289,320.000 SIT in je razdeljen na 289.320
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Predlog sklepa 3.b): nadzorni svet se
pooblašča, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v eure po tečaju zamenjave,
ki bo določena v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal uvedbo evra in skladno s
tem spremeni statut.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za
leto 2006 se imenuje revizijska družba Epis
d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.
Sklepe pod točkami 1., 2. in 3. predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 4. pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja
in poročilo nadzornega sveta je delničarjem
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na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva
skupščine vsak delovni dan od 11. do 12.
ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred
skupščino pisno napovejo svojo udeležbo.
Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu ali zastopniku.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, je naslednje zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava
Št. 11/06
Ob-14642/06
Na podlagi točke J.c. statuta družbe Novolit, podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov d.d. uprava sklicuje
10. sejo skupščine
Novolit, podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas 56,
Nova vas na Blokah,
ki bo dne 27. 6. 2006 ob 13. uri na sedežu
družbe v Novi vasi na Blokah, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odvetnik
Marjan Sušnik,
– preštevalca glasov: Ivica Oražem,
Rado Ponikvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2005, z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Novolit d.d. na dan 31. 12. 2005 48,093.967,23
SIT.
Bilančni dobiček za leto 2005 se uporabi:
– 8,971.920 SIT za dividende, to je 40
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
do 31. 12. 2006, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, dva
dni po zasedanju skupščine;
– 39,122.047,23 SIT ostane nerazporejeni dobiček leta 2005.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za
poslovno leto 2005.
Sprejem sprememb in dopolnitev statuta
družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in
predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo statuta in za preračun zneskov
iz tolarjev v EUR.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednje sklepe:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe:
Prvi odstavek D. točke statuta se spremeni, tako da pravilno glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
224,298.000 SIT in je razdeljen na 224.298
navadnih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Črta se drugi odstavek D. točke statuta
družbe.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, pri čemer se razlike pri
zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v breme rezerv.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Novolit, d.d.
uprava družbe
Iztok Škrlj
Št. 9/2006
Ob-14645/06
Na podlagi 281. člena ZGD uprava delniške družbe Ljubljanski geodetski biro D.D.,
sklicuje
11. skupščino
delniške družbe LGB D.D.,
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 10. uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa,
Cankarjeva cesta 1/IV, Ljubljana.
Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila
za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano letno poročilo za leto 2005.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi družbe.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2005 znaša 72,200.000
SIT in se razdeli:
– 2,084.000 SIT za dividende delničarjem
iz dobička preteklih let;
– 70,116.000 SIT ostane nerazporejen.
Vrednost dividende po delnici znaša 100
SIT v bruto znesku.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2005.
4. Imenovanje uprave družbe.
Predlog sklepa: za obdobje 5 let se imenuje tričlanska uprava, in sicer: Jože Smrekar, univ. dipl. inž. geod. – predsednik, Aleksander Parkelj, univ. dipl. inž. geod. – član
in Martina Belc, geod. tehnik – član.
5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev
od sprejema tega sklepa pridobiva lastne
delnice, s tem da:
– najvišja nakupna cena ne sme presegati 4.000 SIT po delnici, najnižja pa ne manj
kot 1.000 SIT po delnici;
– skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
– oblikujejo se rezerve za namen nakupa
lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s
predpisi.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pregled poslovanja
družbe za leto 2006 skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Constantia plus
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik
od 14. do 15. ure od dneva objave skupščine, sklepi skupščine pa tudi na spletni
strani družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklepov in gradiva za skupščino podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda, oziroma
nasprotne predloge k predlaganim sklepom.
Skladno z 288. členom ZGD morajo biti predlogi pisni in utemeljeni.
Delničarji morajo svojo udeležbo in s tem
glasovalno pravico za skupščino prijaviti vsaj
tri dni pred skupščino, na sedežu družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna
pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Uprava LGB D.D.
Ob-14651/06
Generalni direktor družbe Avtotehna d.d.
na podlagi 53. člena Statuta družbe sklicuje
20. zasedanje Skupščine
delničarjev delniške družbe
Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 28. 6. 2006 ob 14. uri v
sejni sobi družbe Atrik d.o.o., na Litijski cesti
261, Ljubljana – Dobrunje.
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I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles Skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika 20.
zasedanja Skupščine delničarjev Avtotehne
d.d. se izvoli Peter Štrbenk.
V verifikacijsko komisijo 20. zasedanja
Skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se izvolijo:
– Katarina Lavrin Marenče – predsed
nica,
– Roman Varga – član,
– Aleksander Kapus – član.
2. Predstavitev letnega poročila Skupine
Avtotehna za leto 2005 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice generalnemu direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
v višini 1.194,931.452,91 SIT se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1997, 1998,
1999 in leta 2000, v višini 281,737.050,00
SIT se uporabi za izplačilo dividend v bruto
znesku 1.050,00 SIT na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 913,194.402,91 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi pa se prenese
v naslednje leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa delničarjem, ki so bili kot
lastniki delnic Avtotehne d.d. vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
– klirinško depotni družbi na dan 27. 6. 2006
po izvršenih vseh preknjižbah prenosa delnic, izvršenih tega dne.
Znesek neizplačanih dividend se po preteku petih let od datuma skupščine prenese
na druge rezerve iz dobička. Znesek dividend za delnice Avtotehne d.d., ki bodo na
dan skupščine, to je 28. 6. 2006 v njeni lasti,
se z istim dnem prenese na druge rezerve iz
dobička družbe. Oba zneska ugotovi generalni direktor družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico generalnemu direktorju in Nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2005.
4. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 3: Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da lahko
v roku 18 mesecev od dne sprejema tega
sklepa izvrši nakup do 10% lastnih delnic v
nominalni višini 268,321.000,00 SIT, in sicer
po dnevni tržni ceni, a ne nižji od nominalne vrednosti in ne višji od knjižne vrednosti
delnice.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da v soglasju z Nadzornim
svetom odproda ali umakne vse pridobljene
lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja
Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da pri pridobitvi in odsvojitvi
lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi Statut,
tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa št. 4: Za pooblaščenega revizorja letnih računovodskih izkazov za
leto 2006 se imenuje revizijska družba IN

REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4. nadstropje), od dneva
objave sklica v Uradnem listu RS do dneva
zasedanja skupščine vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Od tega dne dalje bo možen
vpogled v gradivo tudi preko interneta na
spletni strani www.avtotehna.si/skupscina.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana ob 14. uri. V kolikor
tedaj Skupščina ne bo sklepčna v skladu s
prvim odstavkom 56. člena Statuta družbe,
bo zasedanje Skupščine istega dne ob 15.
uri na istem kraju, ko bo Skupščina v skladu
z drugim odstavkom 56. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne glede
na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do
27. 6. 2006 do 14. ure po pošti, faksu ali z
osebno vročitvijo na sedež Avtotehne d.d.
– Uprava, Slovenska c. 54, Ljubljana, faks
01/230-16-14. To velja tudi za pooblaščence.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil
delničar, na skupščini pa ga nato zastopa
pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava
pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe
in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe
ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za
to Skupščino, lahko pa se z njim seznanijo
na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo
udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata
pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in
EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje Skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo
originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih
oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom
iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Ob prihodu se verifikacijski komisiji predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo
glasovnice in morebitno dodatno gradivo za
Skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97, 56/99, 28/06 in 42/06).
Avtotehna d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
Ob-14652/06
Direktor družbe RGS, poslovne dejavnosti, d.d., Dimičeva ulica 16, Ljubljana v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in v skladu
s Statutom družbe RGS, d.d. sklicuje
skupščino delničarjev družbe
RGS, poslovne dejavnosti, d.d.
ki bo dne 28. 6. 2006 ob 13. uri, v prostorih družbe, Dimičeva 16, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za predsednika skupščine se imenuje
Franc Novak, za preštevalca glasov pa osebi, ki bosta predlagani na skupščini.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za obdobje 12. 9. 2003–31. 12. 2005, poročilom nadzornega sveta o pregledu Letnega
poročila in odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe, ugotovljen
po stanju na dan 31. 12. 2005 v znesku
53,147.636,14 SIT se uporabi v znesku
51,081.250 SIT za izplačilo dividend delničarjem, ostanek v znesku 2,066.386,14 SIT
pa ostane nerazporejen.
Upravičenci do dividend so delničarji,
ki bodo vpisani v centralnem registru KDD
– Centralno klirinško depotne družbe, d.d.
na dan 30. 6. 2006.
Družba bo izplačala dividende v denarju
v roku 60 dni od sprejema tega sklepa.
Skupščina podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju in direktorju družbe ter
članom nadzornega sveta za njihovo delo v
obdobju 12. 9. 2003–31. 12. 2005, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v navedem
obdobju.
3. Zamenjava delnic z nominalnim zneskom za kosovne delnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta: vse
navadne imenske delnice z nominalnim zneskom ene delnice 1.000 SIT se zamenjajo
za navadne imenske kosovne delnice brez
nominalnega zneska.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
7,125.000 SIT iz sedanjih 100,000.000 SIT
na 92,875.000 SIT, ki je razdeljen na 92.875
navadnih, imenskih delnic z nominalnim zneskom delnice 1.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša z
umikom 7.125 navadnih, imenskih delnic
družbe, ki so že v lasti družbe.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je
izvesti umik lastnih delnic in omogočiti družbi
nadaljnje pridobivanje lastnih delnic do 10%
osnovnega kapitala z namenom omogočiti
manjšim delničarjem izstop iz družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno – v skladu s tretjim odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih
družbah v breme bilančnega dobička, ki se
bo oblikoval ob sprostitvi rezerv za lastne
delnice zaradi umika lastnih delnic, zaradi
česar se:
– ne uporabljajo določbe o varstvu upnikov,
– v kapitalske rezerve odvede nominalni
znesek umaknjenih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila Statuta družbe s sklepom skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina pooblašča upravo, da v roku
18. mesecev od sprejema tega sklepa pridobi lastne delnice v skupni nominalnem znesku, ki ne presega 10% osnovnega kapitala
po najnižji prodajni ceni 2.400 SIT in najvišji
prodajni ceni 4.800 SIT.
Skupščina pooblašča upravo, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
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o zmanjšanju osnovnega kapitala, nadzorni svet pa da opravi uskladitev Statuta s
sklepom uprave o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
6. Prehod na euro.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina pooblašča nadzorni svet, da z
dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v Statutu določenega
osnovnega kapitala iz SIT v EUR po tečaju
zamenjave in nato v Statutu uskladi osnovni
kapitala v SIT s preračunanim osnovnimi
kapitalom v EUR.
7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta:
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje 4. let
od 23. 10. 2006 do 22. 10. 2010 izvolita:
– Franc Novak, stanujoč Komanova 19a,
Ljubljana in
– Kristijan Kontarščak, stanujoč Puškinova ulica 9, Maribor.
Gradivo za skupščino
Na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva
ulica 16 je vsak delovni dan med 8. in 12. uro
delničarjem na vpogled:
– letno poročilo družbe za obdobje 12. 9.
2003–31. 12. 2005;
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila iz prejšnje alineje,
– predlog sprememb in dopolnitev statuta
z utemeljitvijo,
– utemeljitev predloga sklepov.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci pod pogojem, da najmanj tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane
deponirano na sedežu družbe.
RGS, poslovne dejavnosti, d.d.
direktor
Emir Kurbegović
Ob-14672/06
Na podlagi Statuta družbe D Holding,
upravljanje naložb, d.d. uprava družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine
družbe D Holding, upravljanje naložb
d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2006 ob 16. uri v poslovnih prostorih družbe v Domžalah, Ljubljanska 47, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Leopold Poljanšek, za preštevalca glasov se
izvolita Petra Zupanc in Boštjan Vidmar.
Na skupščini sodeluje vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta.
Direktor družbe skupščini predstavi letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta. Pod
to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepov:
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3.1. Bilančni dobiček po bilanci stanja
na dan 31. 12. 2005 znaša 187,991.883,85
SIT.
3.2. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2005 in s tem potrdi in odobri njihovo delo
v letu 2005.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z vložki, z izključitvijo prednostne pravice
delničarjev.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe se poveča z
novimi denarnimi vložki, za 450,000.000 SIT,
tako da po povečanju znaša 984,525.000
SIT. Osnovni kapital se poveča z izdajo
450.000 novih navadnih delnic, ki se vse
glasijo na ime. Nominalna vrednost vsake
delnice znaša 1.000 SIT. Emisijska vrednost vsake delnice znaša 1.000 SIT. Skupna emisijska vrednost novih delnic znaša
450,000.000 SIT.
4.2. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic, se
izključi v celoti.
4.3. Vse nove delnice vpiše največ pet
oseb, ki jih k vpisu in vplačilu novih delnic
povabi uprava družbe. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je največ 8 dni od prejema povabila uprave. Vse delnice morajo biti v celoti
vplačane pred vpisom povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
4.4. Iz naslova povečanja osnovnega
kapitala družba izda 450.000 novih navadnih delnic. Vse delnice so navadne delnice, istega razreda in se glasijo na ime.
Nominalna vrednost vsake delnice znaša
1.000 SIT. Emisijska vrednost vsake delnice
znaša 1.000 SIT. Skupna nominalna in tudi
emisijska vrednost vseh novih delnic znaša
450,000.000 SIT.
4.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto
2005, poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice in utemeljene predloge sklepov, je vsem delničarjem dostopno na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do
12. ure vse od objave tega sklica dalje do
dneva zasedanja skupščine in na zasedanju
skupščine.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino, tako da družba njegovo prijavo prejme najkasneje tri dni pred
skupščino.
D Holding d.d.
direktor
Leopold Poljanšek
Ob-14679/06
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36, Logatec, Uprava družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec,
ki bo v sredo, dne 28. 6. 2006 ob 13. uri,
na sedežu družbe Tovarniška 36, Logatec.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Gabrijela Ivančič,
– preštevalki glasov: Marija Žagar, Marta
Lukančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
skupščina je seznanjena z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2005;
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
Eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
4.1. Uvedba kosovnih delnic:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.292,689.000 SIT in je razdeljen na
1.292.689 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se na novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da na mesto 1 navadne
delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT
stopi 1 navadna kosovna delnica, ki se ne
glasi na nominalni znesek.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
1.292,689.000 SIT na novo razdeljen na
1.292.689 kosovnih delnic. Delnice so izražene v nematerializirani obliki.
4.2. Uskladitev osnovnega kapitala z eurom
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih,
z dnem uvedbe evra preračuna v evre, po
tečaju zamenjave, določenem v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal uvedbo eura.
4.3. Pooblastilo nadzornemu svetu
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s točko 4.1. in točko 4.2. dnevnega
reda spremeni besedilo statuta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji predlog sklepa: zaradi izteka mandata preneha mandat v nadzornem
svetu članom – predstavnikov delničarjev:
Jožici Tominc, Marjanu Nagodetu in Gabrijelu Škofu.
Za nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev se izvoli: Jožica Tominc,
Gabrijel Škof in Janez Nagode.
Novoizvoljeni člani nastopijo 4–letni mandat z dnem 5. 12. 2006.
6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa: za pooblaščenega finančnega revizorja za leto 2006 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija,
d.o.o. Ljubljana, Železna cesta 8a.
Informacija delničarjem
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Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja, v času med 8. in 10. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30 z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica
Danijela RUS, univ. dipl. ek.
Ob-14680/06
Uprava družbe Casino Maribor d.d.,
Glavni trg 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
XI. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre na
srečo d.d., Maribor,
ki bo potekala dne 27. 6. 2006 ob 9. uri v
prostorih družbe Casino Maribor, Glavni trg
1, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev predsednika ter preštevalca
glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrdi predlaganega predsednika in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina potrjuje pokrivanje izgube
po predlogu iz letnega poročila 2005.
2.2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja poslovanja družbe v letu 2006 revizijsko hišo Evro valuta
d.o.o.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba
statuta družbe ob prehodu na EUR.
4.1 Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da se sedanjih 10.425
delnic (6.255 navadnih imenskih vinkuliranih
delnic in 4.170 neglasovalnih participativnih
prednostnih prosto prenosljivih delnic) z no-

minalno vrednostjo 25.000 SIT na delnico
nadomesti z 10.425 kosovnih delnic in temu
ustrezno se spremeni tudi prvi odstavek 5.
člena statuta, tako da po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe je 260,625.000
SIT in je razdeljen na 6.255 navadnih imenskih vinkuliranih delnic in na 4.170 neglasovalnih participativnih prednostnih prosto
prenosljivih delnic.«.
4.2 Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna v 5.
členu statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 260,625.000 SIT iz SIT v EUR
po uradnem tečaju zamenjave in tako uskladi 5. člen statuta družbe tako, da zapiše
znesek osnovnega kapitala v EUR ter potrdi
čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Mariboru, Glavni trg 1, vsak delavnik od 8.
do 13. ure od dneva objave dnevnega reda
do vključno zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijaviti.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane
deponirano na sedežu družbe.
Pogoj za odločanje skupščine je, da so
prisotni delničarji, katerih delnice predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ne glede na
višino zastopanega kapitala zasedala in odločala istega dne ob 10. uri v istih prostorih
z istim dnevnim redom.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Casino Maribor, d.d.
predsednik uprave
mag. Igor Podgrajšek
Ob-14688/06
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje:
12. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 30. 6. 2006, ob 12. uri,
v Dvorani za multimedijske predstavitve na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta Tadej Ferme in Robert Ernestl.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in sicer:
2.1.1. Dejavnost družbe se uskladi s
standardno klasifikacijo dejavnosti in se razširi z naslednjo dejavnostjo:
J/65.220 Drugo kreditiranje
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
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tako da se ustrezno spremeni in dopolni
5. člen statuta družbe.
2.1.2. Skupščina delničarjev Telekoma
Slovenije, d.d., sprejme sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne
delnice in zato se spremenita prvi odstavek
8. člena ter 16. člen statuta družbe, kot je
razvidno iz gradiva.
2.2. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah-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 določbe statuta družbe.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2005.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2005 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2005, ki
znaša 16.904,234.503,73 SIT, za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend v višini
8.212,515.427 SIT oziroma 1.262,40 SIT
bruto na delnico,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
8.691,719.076,73 SIT.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2005.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4.2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.,
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2005.
5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za
poslovno leto 2006.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom dr. Mira Rozmana s funkcije člana
nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z
dne 13. 3. 2006.
7. Določitev sejnine (mesečne nagrade)
za člane nadzornega sveta
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina določi sejnino (mesečno
nagrado) članom nadzornega sveta družbe
Telekom Slovenije, d. d. v naslednji višini:
– 500.000 tolarjev (bruto) na mesec za
predsednika nadzornega sveta,
– 300.000 tolarjev (bruto) na mesec za
namestnika predsednika nadzornega sveta,
– 250.000 tolarjev (bruto) na mesec za
člana nadzornega sveta.
7.2. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta družbe
Telekom Slovenije, d.d. na področjih, ki so
pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi družba Telekom
Slovenije, d.d.
II. Gradivo
Gradivo za skupščino, skupaj z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, letnim poročilom in poročilom nad-
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zornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba Sektorja za finance, vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine od 10. do 12. ure, do
vključno 29. 6. 2006.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenci delničarjev lahko
uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno
pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga morajo delničarji deponirati na sedežu
družbe in ostane shranjeno pri družbi do
preklica.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj
Ob-14689/06
Na podlagi 295. člena ZGD in 6.3. točka
Statuta delniške družbe Kraški zidar d.d.,
Sežana, sklicujem
10. sejo skupščine
družbe Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2006 ob 13.
uri, na sedežu družbe Kolodvorska ulica l,
Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
verifikacijske komisije ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Za predsednico skupščine se izvoli
Ksenijo Gregorčič Mozetič. V verifikacijsko
komisijo se izvolijo Ingrid Kemperle, Sonja
Vidrih, Marina Volk. Za notarja se določi Milan Mesar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za leto 2005 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila.
2.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček Kraški zidar
d.d. Sežana na dan 31. 12. 2005, skupaj
z ustvarjenim čistim dobičkom iz leta 2005
v višini 339,130.321,05 SIT ter prenesenim čistim dobičkom iz prejšnjih let v višini
610,667.937,35 SIT, 949,798.258,40 SIT,
– da se za izplačilo dividend nameni del
prenesenega dobička iz let 1998, 1999 in
2000 v skupni višini 53,450.960 SIT oziroma
v višini 80 SIT bruto na delnico,
– da se o uporabi preostanka bilančnega
dobička iz leta 2005 v višini 896,347.298,40
SIT odloča v naslednjih poslovnih letih,
– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, v 30 dneh po sprejemu
sklepa.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
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3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje
Revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 19. 6.
2006 in ki svojo udeležbo na skupščini pisno najavijo in posredujejo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 26. 6. 2006.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja v prostoru,
kjer bo potekala skupščina, da bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu
udeležencev ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu podjetja, v kadrovsko pravnem sektorju vsak dan od 9. do 12. ure.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti podani v
pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v 7 dneh
po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na vïšino zastopanega
kapitala.
Kraški zidar d.d.
uprava
Ob-14694/06
Na podlagi določila 36. in 37. člena Statuta Alchrom d.d. Ruše, nadzorni svet družbe
sklicuje
13. skupščino
družbe Alchrom d.d.,
ki bo 30. 6. 2006 ob 13. uri v jedilnici na
sedežu družbe, Jugova 17, Ruše, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Angelo Obrulj.
Za verifikacijsko komisijo se izvolijo Irena
Bombek in Irena Javernik.
Na seji skupščine bo prisoten vabljeni
notar Stanislav Bohinc.
2. Predložitev poslovnega poročila uprave in poročila nadzornega sveta za leto
2005.
Direktor družbe skupščini predstavi letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Bilančni dobiček leta 2005 v znesku
110,250.305,71 SIT se deli:
iz nerazporejenega dobička leta 2000 v
znesku 31,064.010,55 SIT:
– za nagrado upravi: 376.747 SIT,
– ostane nerazporejen: 30,687.263,55
SIT.
Ostanek bilančnega dobička l. 2005 v
znesku 109,873.558,71 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.

4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za revizijo poslovanja družbe v letu 2006
se imenuje družba IN Revizija d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi KDD,
na dan 23. 6. 2006.
Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo
s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Rušah, na Jugovi
17, vsako sredo od 9. do 11. ure.
Alchrom d.d.
predsednica nadzornega sveta
Vlasta Zagorac, ek.
Ob-14695/06
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
12. redno sejo skupščine
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v sredo, 28. 6. 2006 ob 12.30, v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za
leto 2005 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2005;
b) bilančni dobiček družbe, ki znaša
317,658.515,07 SIT se uporabi:
– del dobička v višini 190,000.000 SIT se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan zasedanja skupščine,
v obliki dividende, ki znaša 3.219,25 SIT bruto na delnico in se izplačajo: 40% do 30. 6.
2006, 20% do 30. 9. 2006 in preostalih 40%
do 20. 12. 2006;
– del dobička v višini 12,000.000 SIT se
uporabi za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu;
– preostali del bilančnega dobička v višini
115,658.515,07 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2006 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
Letno poročilo uprave za leto 2005, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sve-
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ta ter ostalo gradivo za skupščino s predlogi
sklepov so delničarjem na voljo v tajništvu
Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
34, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od
dneva objave sklica skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne: 29. 6. 2006 ob
10. uri v istem prostoru in z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Hotel Slon d.d.
direktor
Št. 2006/284
Ob-14806/06
Uprava družbe na podlagi določil točke
7.2., 7.3., in 7.4. statuta delniške družbe GZL
Geoprojekt, d.d., Letališka cesta 27, 1000
Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela, d.d.,
Letališka cesta 27, 1110 Ljubljana,
ki bo dne 29. 6. 2005 ob 12. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini:
Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo skupščine se imenuje
Danica Dvanajšček, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2005, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2005.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta skupščini:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki se nanaša na preveritev letnega poročila.
2.b. V letu 2005 je družba dosegla čisti
dobiček v višini 57,757.275,51 SIT.
Družba je oblikovala zakonske rezerve
v višini 2,887.863,78 SIT in tako dosegla
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005
v višini 54,869.411,73 SIT, ki ostaja nerazporejen.
2.c. Skupščina potrjuje in odobri delo
nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2005 ter jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta
skupščini: po predlogu nadzornega sveta
skupščina imenuje revizijsko družbo »JPA
Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o.« kot revizorja za poslovno leto 2006.

4. Plačilo nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini:
4.a. Po predlogu uprave in nadzornega
sveta se sprejme sklep, da se članom nadzornega sveta za njihovo delo v letu 2005
zagotovi nagrada:
– za predsednika nadzornega sveta v višini bruto 240.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini bruto 180.000 SIT bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovanja.
4.b. Po predlogu uprave in nadzornega
sveta se sprejme sklep, da se članom nadzornega sveta za njihovo delo od 1. 7. 2006
dalje zagotovi:
– sejnina za predsednika nadzornega
sveta v bruto višini 60.000 SIT,
– sejnina za člane nadzornega sveta v
bruto višini 40.000 SIT.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa:
Ob ugotovitvi, da dosedanjima članoma
nadzornega sveta Horvat Janezu in Dominko Jožefu poteče mandat dne 27. 8. 2006,
na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli za mandatno dobo štirih let, s pričetkom
mandata 28. 8. 2006 naslednja člana NS,
predstavnika delničarjev:
Janeza Horvata, stanujočega Miklošičeva 87, 9000 Murska Sobota in
Jožefa Dominka. Lipa 165/a, 9231 Beltinci.
Skupščina se seznani, da je za člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev,
imenovan Sergej Perbil.
6. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Ljubljani, Letališka 27 in so tri dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Pooblastilo mora biti dano
v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na
sedež družbe, kjer ostane shranjeno.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2005, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila, je na vpogled delničarjem v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Letališka
27, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
GZL Geoprojekt
Podjetje za geotehnična dela, d.d.
predsednik uprave
Marko Lukač, u.d.i.g.
Ob-14808/06
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidske-
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ga zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
35. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, 26. 6. 2006 ob 16. uri,
v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom kapitalske družbe, d.d. za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se seznani z letnim poročilom
Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto
2005 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sklep o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predloga sklepov:
1. Skupščina Kapitalske družbe, d.d.
ugotavlja, da družba v poslovnem letu
2005 izkazuje bilančni dobiček v znesku
16.855,183.786,66 SIT. Bilančni dobiček v
znesku 16.855,183.786,66 SIT se v celoti
razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d.d. podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2005.
4. Sprejem Dolgoročnega načrta razvoja
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. sprejema Dolgoročni načrt razvoja Kapitalske družbe, d.d.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2006 družbo Ernst & Young, d.o.o.
iz Ljubljane.
6. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotnih najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. ure do 15. ure.
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Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-14819/06
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe
letno skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 26. 6. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine: za predsednika skupščine
Velkaverh Gregor, za namestnika predsednika skupščine Grča Miroslav, za preštevalce
glasov pa Kmet Ireno, Prodan Marjeto in
Rogelja Tatjano.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2005 in seznanitev
z letnim poročilom in poročilom o potrditvi letnega poročila nadzornega sveta ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta Pomorske družbe d.d.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 1,176.533 SIT ostane nerazporejen. Podeli se razrešnica članom uprave in članom nadzornega sveta
Pomorske družbe d.d.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 15. uro. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so na dan 23. 6.
2006 vpisani kot delničarji v delniški knjigi
družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik, ki se pisno prijavi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava
je pravočasna, če prispe na sedež družbe
vključno do 23. 6. 2006. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo za zastopanje na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
uprava/nadzorni svet družbe
Ob-14820/06
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega
podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/
a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Skupščina bo 26. 6. 2006 s pričetkom
ob 11. uri, v prostorih uprave družbe, Cesta
XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednico
skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca
glasov Danica Cussigh in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2005 z

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 v višini 8,728.523,58 SIT, ki je
sestavljen iz prenesenega dobička iz leta
2004 v višini 3,948.003,14 SIT in dobička iz
leta 2005 v višini 4,780.520,44 SIT, ostane
nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo Constantia plus svetovanje
d.o.o., Dunajska c. 160, 1121 Ljubljana.
5. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko,
ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor,
od objave sklica skupščine dalje med 10. in
12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Ob-14821/06
V skladu z določili 30., 32. in 39. člena
Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 23. 5. 2006, sklicuje uprava družbe

29. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 6. 2006 ob 11. uri v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi
607/VI z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost
in sprejme dnevni red v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu in poročilo pooblaščenega revizorja ter podelitev razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2005, z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta k revidiranemu letnemu poročilu družbe in poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2005, ter ugotavlja, da je Zavarovalnica za leto 2005 poslovala uspešno,
saj je ustvarila 2.576,560.001 SIT čistega
dobička, ki je omogočil:
– dokončno pokritje izgube, prenesene
iz preteklih let;
– oblikovanje zakonskih rezerv in drugih
rezerv iz dobička, pomembnih tudi za vzdrževanje kapitalske ustreznosti, ki se kaže v
2,6 milijarde SIT oziroma 74% preseganju
nad zahtevanim minimalnim kapitalom na
področju premoženjskih zavarovanj ter v 0,8
milijarde SIT oziroma 28% preseganju na
področju življenjskih zavarovanj.
Uspešno poslovanje je rezultat realiziranih planskih ciljev in ugodnih okoliščin pri
poslovanju družbe. Odraža se tudi v:
– ugodnem merodajnem škodnem rezultatu, ki je za 13 odstotnih točk boljši od
tistega v preteklem letu in boljši od načrtovanega;
– presežku sredstev, ki se vštevajo v naložbe kritnega sklada in kritnega premoženja, nad zavarovalno-tehničnimi rezervacijami, ki znaša že 9,5 milijarde;
– rasti bilančne vsote za 9,1 milijarde SIT
oziroma za 10% glede na leto 2004;
– povečanju čistih tehničnih rezervacij na
76,8 milijard SIT oziroma za 6%;
– povečanju naložb na 87,2 milijarde SIT,
za 11% glede na leto 2004.
b) Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni
dobiček, o katerega uporabi bo odločila s
svojim sklepom, 412,895.693,15 SIT.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in določitev nagrade za
nadzorni svet in upravo družbe.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe za leto 2005,
ki znaša 412,895.693,15 SIT se v skladu z
določili 230. člena ZGD-1 uporabi:
a) za druge rezerve iz dobička družbe
391,575.693,15 SIT z namenom ohranitve in
rasti kapitalske ustreznosti družbe;
b) za izplačilo nagrad nadzornemu svetu
družbe in upravi družbe v skupnem brutto znesku 21,320.000 SIT za prizadevno in
uspešno delo v poslovnem letu 2005 ter prispevek k stabilni rasti in razvoju družbe.
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4. Preoblikovanje delnic z nominalnim
zneskom v kosovne delnice, uskladitev z
eurom in podelitev pooblastila nadzornemu
svetu družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v Statutu ZM d.d. vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih v evre.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 6.812,050.000 SIT in je razdeljen na
6,812.050 navadnih (rednih) delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT se na novo porazdeli v kosovne delnice.
Delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT
se nadomesti z eno kosovno delnico, ki ne
glasi na nominalni znesek.
Glasovalne pravice iz delnic se ustrezno
prilagodijo.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu Zavarovalnice Maribor d.d.
vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure
po tečaju zamenjave.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta ZM d.d.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. v predloženem besedilu.
b) Skupščina družbe prenaša pooblastilo
za spremembe Statuta Zavarovalnice Maribor d.d., ki zadevajo uskladitev njegovega
besedila s tem sklepom in pripravo čistopisa
statuta na nadzorni svet družbe.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: sejnina za delo nadzornega sveta družbe znaša od 1. 1. 2007 dalje za navzoče člane 250 EUR brutto in za
predsednika oziroma predsedujočega 350
EUR brutto.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2006
se imenuje od uprave družbe in nadzornega
sveta družbe soglasno predlagani revizor:
BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Ljubljana.
8. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini imajo delničarji,
ki bodo na dan 22. 6. 2006 vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do ponedeljka 26. 6. 2006,
oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Gradiva, na katerih temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe so na vpogled
v tajništvu Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, pisarna 604/VI.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe
na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 26. 6. 2006, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.

Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica daje en glas.
Nasprotni in dodatni predlogi delničarjev:
morebitne nasprotne in dodatne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda morajo,
če želijo njihovo objavo, delničarji pisno z obrazložitvijo sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica v Uradnem listu RS.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-14822/06
Na podlagi 22. člena statuta družbe
GRADIS Strojno prometna operativa, d.d.
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
skupščino družbe
GRADIS Strojno prometna operativa,
d.d., Ljubljana,
ki bo 27. 6. 2006 ob 10. uri v Ljubljani,
Dunajska 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave družbe.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta za leto 2005 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta družbe se za leto 2005 podeli
razrešnica.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
3.1 Delnice manjšinskih delničarjev se
prenesejo na glavnega delničarja, družbo
KS2 naložbe, upravljanje naložb, d.d., Dunajska 9, Ljubljana, v skladu s 384. členom
ZGD-1.
3.2 Za delnice, ki bodo prenesene na
glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v višini 1.410 SIT za vsako preneseno
delnico v dveh mesecih od dneva vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register.
Predlagatelj sklepov pod št. 3 je glavni
delničar KS2 naložbe d.d., v preostalih primerih pa sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino, ki zajema utemeljene predloge sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2005, letna
poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
pisno poročilo glavnega delničarja in revizijsko poročilo, je delničarjem dostopno oziroma na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe na dan 20. 6. 2006, in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
GRADIS SPO, d.d.
Ob-14954/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo Investment, d.d.,
Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
peto skupščino
delniške družbe Trimo Investment, d.d.,
ki bo v petek, 30. 6. 2006 ob 15. uri na
sedežu družbe Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
– predsednik skupščine: Anton Janc,
– preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2005 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 znaša 54,053.721,34 SIT.
Bilančni dobiček v višini 31,959.321,34
SIT ostane skladno z določili statuta družbe
nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa
se prenese v naslednje leto.
2) Del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta 2002 in 2003 v
višini 23,360.941,61 SIT se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
22,094.400 SIT.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 160 SIT.
(b) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni
družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine.
3) Preostali bilančni dobiček v višini
31,959.321,34 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
4) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2005.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina podeljuje upravi pooblastilo za
nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih
delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot
50% nad knjigovodsko vrednostjo delnice po
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi odstopa člana nadzornega sveta Branka
Lipovca, nadzorni svet predlaga v izvolitev
novega člana nadzornega sveta z mandatom do 16. 7. 2007 – Hermina Krt.
5. Imenovanje revizorja
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Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni
upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež vsaj dva delovna
dneva pred skupščino, to je najkasneje do
28. 6. 2006 do 15. ure.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog
članov nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v tajništvu na sedežu družbe Trimo
Investment, d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje,
vsak delovni dan med 13. in 15. uro.
Trimo Investment d.d., Trebnje
uprava

Zavarovanja
SV 148/2006
Ob-15021/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 148/2006 z dne 19. 5.
2006, se zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, do dolžnikov Abdulaji Šukrija, s stalnim prebivališčem v Kopru,
Kidričeva ulica 8 in Abdulaji Muametnafija,
s stalnim prebivališčem v Kopru, Kidričeva
ulica 8, to je za zavarovanje dveh denarnih
terjatev upnice, vsake v višini 60.500 EUR, z
rokom zapadlosti 18. 6. 2026, obresti po letni
obrestni meri 3 Euribor + 2,65%, zamudnih
obresti, vseh stroškov in pripadkov, izvede
z ustanovitvijo zastavne pravice pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je
poslovni prostor v poslovnem objektu Tržnica
v Kopru, v pritličju, v izmeri 32,10 m2, s parc.
št. 889/1, 890/1 in 891, k.o. Koper, last Abdulaji Šukrija do celote, vse v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, z matično
številko 5026237.
SV 536/06
Ob-15022/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 536/06 z dne 19. 5. 2006,
je bilo zastavljeno stanovanje v II. nadstropju
stanovanjske hiše na Miklošičevi 20, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2468, parc. št.
2469 in parc. št. 2470, vse k.o. Tabor, vl.
št. 444, v skupni izmeri 186,60 m2, ki je last
zastavitelja odvetnika Tomaža Čada, Štihova
4, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 12. 11. 2004, s prodajalci Marijo Hebar, Natalijo Dolenc, Sonjo Glumac in
Vladom Hebarjem. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
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Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 566.868
EUR, z obresno mero 6-mesečni Euribor
+ 1,4% p.a. ter zapadlostjo 16. 5. 2016.
SV 766/06
Ob-15023/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. 766/06 z dne 19. 5. 2006, je
bila nepremičnina, poslovni prostor v pritličju v izmeri 88 m2 in skladišče v kleti stanovanjsko poslovnega objekta v izmeri 49 m2,
skupaj 137 m2, na naslovu Predilniška cesta 6, Tržič, ki je v zemljiški knjigi vpisan na
parc. št. 209/3 – stavbišče v izmeri 209 m2
in 212/1 – stavbišče v izmeri 440 m2, vl.
št. 442, k.o. Tržič in ki je v lasti Naglident,
družba za zobozdravstvene in ostale storitve, d.o.o., Gozdarska ulica 7, 4260 Bled,
matična številka 1534769, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. II
I 37/97 z dne 21. 10. 2004, zastavljena v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT, z obrestmi v višini 5,5%
letno, po uvedbi evra (EUR), kot zakonitega
plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji z
obrestmi po obrestni meri, ki je sestavljena
iz trimesečnega Euriborja, povečanega za
1,1 odstotne točke, ki tečejo od dneva koriščenja kredita ter z zapadlostjo zadnjega
obroka 16. 5. 2016.
SV 779/06
Ob-15024/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. 779/06 z dne 22. 5. 2006, je bilo
stanovanje št. 19 v 3. nadstropju v skupni
izmeri 62,30 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo,
predsobo, stranišče, kopalnico ter shrambo
in druge prostore v večstanovanjski zgradbi
na naslovu Cesta Jaka Platiše 19, Kranj,
z ident. št. 21209-620, ki stoji na parc. št.
349/5 k.o. Primskovo, last Aleksandra Kalabića, Zlato polje 2A, Kranj in Sanje Kalabić,
Zlato polje 2A, Kranj, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 17. 5. 2006, s prodajalko Lidijo Koletič, Cesta Jaka Platiše 19,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12,650.000 SIT, z obrestmi
v višini šestmesečni Euribor + 1,7% letno, ki
tečejo od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2031.
SV 363/06
Ob-15025/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 363/06 z dne 17. 5. 2006,
sta nepremičnini, dvosobno stanovanje št.
4, s shrambo, v skupni izmeri 49,85 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 4, stoječe na parc. št. 341, k.o. Tezno, ki je do celote last Damirja Battistija, stan. Keleminova
ulica 4, Maribor, na podlagi darilne pogodbe
z dne 6. 3. 2006 in dvosobno stanovanje
št. 1, s kletjo oziroma drvarnico, v skupni
izmeri 76,12 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Koroška
cesta 19, stoječe na parc. št. 1612, k.o.
Maribor-Grad, ki je do celote last Jožefa Severja, stan. Koroška cesta 19, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe št. 10/2004 z dne
6. 9. 2004, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim

jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Damirja Battistija, stan. Keleminova ulica 4,
Maribor, v višini 34.500 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 368/06
Ob-15026/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 368/06 z dne 18. 5.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 1 v
izmeri 28,71 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta XIV.
divizije 33, stoječe na parc. št. 1238, k.o.
Pobrežje, katerega lastnik do celote je Janko
Žvajker, stan. Cesta XIV. divizije 33, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 4.
2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija,
1870793, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Janka Žvajkerja, stan. Cesta
XIV. divizije 33, Maribor in Sabino Visočnik,
stan, Vodole 27, Maribor, v višini 36.900
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 754/2006
Ob-15027/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 754/2006
z dne 18. 5. 2006, sta bili nepremičnini, in
sicer:
– stanovanje z oznako CP 2 s kletno
shrambo številka CP 2 v etaži 2,1 v izmeri
79,55 m2 v večstanovanjskem objektu, Vzhodna ulica številka 15, v Mariboru pri vložku
številka 2620, katastrska občina Pobrežje,
parcela številka 2471/1, z identifikacijsko
številko 05945/001 in sorazmerni delež skupnih prostorov do 255/10000 od celote, ki se
vodi kot glavna nepremičnina,
– garaža številka 3 v izmeri 12,50 m2, v
večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica 19
v Mariboru, pri vložku številka 2620, parcela številka 2471/1, z identifikacijsko številko
05945/033 in sorazmernim deležem skupnih
prostorov v podzemski garaži do 40/10000
od celote,
ki sta last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Kralj Mirana, EMŠO 0504957500143,
stanujočega Maribor, Prvomajska ulica 25
in Dominike Kralj, EMŠO 1908971505325,
stanujoče Maribor, Prvomajska ulica 25, za
vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. G-P-061001 z dne
25. 1. 2006, sklenjene s prodajalcem Raiffeisen Leasing trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, kateri so priloženi Splošni pogoji prodaje posameznih delov
treh večstanovanjskih objektov oznake *blok
A, B, C – Brezjanski gaj* s podzemnimi garažami notarja Friderika Bukoviča iz Maribora,
opr. št. SV 1525/2005 z dne 28. 11. 2005 ter
popravek splošnih pogojev prodaje, opr. št.
SV 1525/2005-1 z dne 6. 1. 2006, notarja
Friderika Bukoviča iz Maribora,
zastavljeni v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 104.600
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.
2031.
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SV 367/06
Ob-15028/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
367/06 z dne 17. 5. 2006, je bil poslovni
prostor v skupni izmeri 135 m², ki se nahaja
v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na
naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska
Sobota, in sicer v stavbi, ki stoji na parceli
številka 1058/4, katastrska občina Murska
Sobota in ki ga je zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 29. 3.
2006, s prodajalko Abanko Vipa d.d., prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila
po kupoprodajni pogodbi št. 38/72-0 z dne
14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z
dne 3. 4. 2006, od Mestne občine Murska
Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
110.000 EUR s pripadki.
SV 370/06
Ob-15029/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 370/06
z dne 17. 5. 2006, je bilo dvosobno stanovanje v I. nadstropju, številka 5, v skupni izmeri
57,83 m², ki obsega dnevno sobo v izmeri
15,19 m², sobo 13,78 m², kuhinjo 12,33 m²,
kopalnico 4,65 m², predsobo 5,44 m², balkon
1,13 m², ložo 3,45 m² in klet 1,86 m², ki se
nahaja v stavbi na naslovu Murska Sobota,
Lendavska ulica 37c, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 1972.ES, ki stoji na parceli številka 271/1 katastrska občina Murska
Sobota in ki sta ga zastavna dolžnika pridobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja številka S-7/91 z dne 11. 11. 1991,
sklenjeni s prodajalko Pan–Agra, Kovinska
industrija Murska Sobota d.o.o., zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870718,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 17.500 EUR s pripadki.
SV 172/06
Ob-15030/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 172/06 z dne 12. 5.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, lokal št. K4
in K5a v rastru “B/C”, os 9-10, etaža klet v
izmeri 95,40 m2 tlorisne bruto površine lokala s pripadajočimi zidovi, ki sta vpisana
pri vl. št. E 25/B 5 in E 25/B 80 k.o. Slovenj
Gradec, zastavljen v korist upnice Probanke
d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor, mat.
št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR, z dogovorjenimi
obrestmi in drugimi nadomestili, določeni s
pogodbo o dolgoročnem deviznem kreditu
št. V00064/06 z dne 12. 5. 2006.
SV 175/06
Ob-15031/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 175/06 z dne 12. 5.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, lokal št. K4
in K5a v rastru “B/C”, os 9-10, etaža klet v
izmeri 95,40 m2 tlorisne bruto površine lokala s pripadajočimi zidovi, ki sta vpisana
pri vl. št. E 25/B 5 in E 25/B 80 k.o. Slovenj
Gradec, zastavljen v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor,

mat. št. 5459702, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000 EUR, na podlagi pogodbe o izdaji devizne plačilne garancije št.
G00586/06 z dne 12. 5. 2006.
SV 918/06
Ob-15033/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 918/06, je bila nepremičnina:
lokal v pritličju št. 10 v izmeri 3,90 m2, v lameli
DE v stanovanjsko-poslovnem objektu L-2
Kolodvor, ob Moše-Pijadejevi ulici v Ljubljani,
stoječ na parceli številka 2269/5, k.o. Tabor,
zastavljen v korist banke, za zavarovanje denarne terjatve v višini 151.000 EURs pp.
SV 543/06
Ob-15034/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 543/06, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 64, v izmeri 67,14 m2, ki se
nahaja v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka naslovu Primožičeva 1, 1000 Ljubljana, stoječem na parc. št. 101/4 in 105/2,
k.o. Črnuče, zastavljeno v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 130.520 CHF s pp v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan vračila kredita.
SV 561/06
Ob-15035/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 561/06 z dne 23. 3. 2006,
je bila nepremičnina ident. št. 1756-2299-62
– enosobno stanovanje št. 62 v 7. nadstropju, 46,55 m2, Primožičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, na parc. št. 105/2, k.o. Črnuče, last
zastavnih dolžnikov Irene Škrjanec in Uroša
Petana iz Ljubljane, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 3. 2006 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 13. 3. 2006,
sklenjenih s prodajalcem Igorjem Nečemarjem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d., zaradi zavarovanja dveh kreditnih
terjatev v višini po 29.100 EUR s pp.
SV 572/06
Ob-15036/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 572/06 z dne
24. 3. 2006, so bile naslednje nepremičnine: poslovni prostor v medetaži (I. nadstropje), označeno s št. 9, v izmeri 43,25 m2,
v lameli DE, lokal v pritličju, označen s št.
9, v izmeri 58,10 m2, v lameli DE, skladišče v (I.) kleti, označeno s št. 9, v izmeri
122,30 m2, v lameli DE ter parkirna mesta št.
77, 78, 79 in 80 v (I.) kleti, ki so posamezni
deli stanovanjske stavbe ident. št. 985.ES
(1737-00985), Kolodvorska ulica 14, 1000
Ljubljana, stoječi na parc. št. 2269/5, k.o.
Tabor, last zastavne dolžnice Pivovarne in
pivnice Kratochwill d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 14, 1000 Ljubljana, matična številka
5589517, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 29. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem
Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje,
d.d., z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca z dne 17. 2. 2006, zastavljeni v korist
zastavne upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka
5860580, zaradi zavarovanja kreditne terjatve v višini po 401.500 EUR s pp.
SV 606/06
Ob-15037/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notar Mira Košaka iz Ljubljane,
opr. št. SV 606/06, je bilo stanovanje št. 15,
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identifikacijska št. 1383-13 v izmeri 74,77 m2,
ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Hladilniška pot
1c, 1000 Ljubljana, stoječe na parcelnih št.
709/4 in 709/5, k.o. Kašelj, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 110.750 CHF s pp
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 805/06
Ob-15038/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 805/06, je bilo stanovanje
št. 99, v skupni izmeri 45,36 m2, ki se nahaja
v IX. nadstropju stanovanjske stavbe na Bilečanski 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 751,
pripisane vl. št. 1308, k.o. Štepanja vas, in
s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske
stavbe, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 105.300 CHF s pp.
SV 806/06
Ob-15039/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 806/06, sta bila poslovni
prostor v pritličju, v skupni izmeri 85,74 m2,
v stavbi na naslovu Celovška cesta 69b, v
Ljubljani, stoječi na parceli št. 1047/8, k.o.
Spodnja Šiška in skladišče pod stopnicami objekta »A« v izmeri 3 m2, ki se nahaja
v stavbi na naslovu Celovška cesta 69b,
v Ljubljani, stoječi na parceli št. 1047/10,
k.o. Spodnja Šiška, zastavljena v korist banke, za zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 EUR s pp.
SV 533/06
Ob-15040/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 533/06, je bilo stanovanje
št. 11 v izmeri 46,95 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Vidmarjeva
8 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 751/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 2174,
k.o. Vič, zastavljeno v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 130.300 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan vračila kredita.
SV 682/2006
Ob-15041/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 682/2006 z dne 16. 5.
2006, je stanovanje št. 14/III v izmeri 49,25
m², s kletnim prostorom št. 14 v izmeri 2,46
m², v hiši v Mariboru, Frankolovska 15 –
parc. št. 1642/1 k.o. Tabor, last Jeraj Stanee,
stan. Maribor, Engelsova 48, na temelju prodajne pogodbe z dne 9. 2. 2006, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,500.000 SIT s pp.
SV 710/2006
Ob-15042/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 710/2006 z dne 19. 5.
2006, je stanovanje št. 3 v pritličju v izmeri
31,77 m², v objektu v Mariboru, Kočevar-
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jeva 9 – parc. št. 1682 k.o. Koroška vrata,
last Schmidt Žige, stan. Maribor, Ul. Veljka
Vlahovića 67, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2006, zastavljeno v korist
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pp, v SIT protivrednosti po sr. tečaju
BS na dan plačila.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika: Stanovanjska
zadruga Hiša z.b.o., Prešernova 8, Velenje
– v likvidaciji (matična številka: 1683039,
ID št. za DDV: SI64098095) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2006

SV 716/2006
Ob-15043/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 716/2006 z dne 22. 5.
2006, je stanovanje št. 8/I v izmeri 39,29
m² in drugi prostori v izmeri 3,21 m², v hiši
v Mariboru, Betnavska 18, ki stoji na parc.
št. 1178 k.o. Tabor, last Hussain Sdki, stanujočega Maribor, Betnavska c. 18, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12.
2000, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
10,000.000 SIT s pp.

St 57/2005
Os-14367/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
57/2005, z dne 15. 5. 2006, sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
in tesarstvo Ademoski Mustafa, s.p., Celovška cesta 264, Ljubljana, začne in se
tudi takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2006

SV 341/06
Ob-15044/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 341/06 z dne 24. 5. 2006,
je bilo stanovanje št. 60, ki se nahaja v 9.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B, stoječe
na parc. št. 533/3 in parc. št. 533/4, obe
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 56,52 m2, last
zastaviteljev Senada Kovačevića in Jasne
Trako, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 5. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000 EUR s pripadki.
SV 409/06
Ob-15045/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-409/06 z dne 18. 5. 2006, je
bilo stanovanje v izmeri 83,52 m2, št. 18, v 4.
nadstropju stanovanjske hiše Goriška cesta
43, stoječe na parceli št. 3327/8, k.o. Velenje, last Šimić Andrije in Šimič Lele, Goriška
cesta 43, 3320 Velenje, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
85.305 CHF s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 48/2005
Os-14366/06
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 48/2005 sklep z dne 10. 5.
2006:
1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom:
Stanovanjska zadruga Hiša z.b.o., Prešernova 8, Velenje – v likvidaciji (matična številka: 1683039, ID št. za DDV:
SI64098095), se zaključi, v skladu z dol.
182. in 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

St 165/2002
Os-14368/06
To sodišče je s sklepom St 165/2002
dne 12. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ramdex d.o.o. – v stečaju,
Vodenska 12, Trbovlje, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2006
St 48/2006
Os-14369/06
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika TVM Trgovina d.o.o., Cesta k Tamu
33, Maribor, v stečaju, ki se vodi pred tukajšnjim sodiščem pod oprav. št. St 48/2006,
obveščamo, da bo narok za preizkus upniških terjatev dne 8. 9. 2006 ob 11. uri v sobi
št. 253/II, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2006
St 62/2005
Os-14370/06
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z dne
12. 5. 2006 razreši funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Razgi - Center, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Meljski dol 1, Maribor – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2006
St 14/96
Os-14371/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi TAM Motor d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne 27. 6. 2006
v sobi št. 240 ob 13.15, narok za preizkus
terjatev in narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30,
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2006
St 109/2005
Os-14372/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Slikanica d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor – v stečaju, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2006
St 205/2004
Os-14373/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Costaferroviaria proizvodnja in trgovina d.o.o. – v stečaju, Maribor, Preradovičeva ulica 22, dne 27. 6.
2006 v sobi št. 240 ob 11.30, narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter
v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2006
St 3/2003
Os-14374/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom MK – Hiša
2000, podjetje lesnih konstrukcijskih
objektov d.o.o., Ljutomer, Ormoška 3,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 5. 2006
St 14/2006
Os-14375/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2006, z dne 16. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Avto Prstec podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ob Dravi
3/a, Ptuj, matična številka 1365843, šifra dejavnosti 50.102, davčna številka 27257207.
Odslej firma glasi: Avto Prstec podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 9.
2006 ob 9.15, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 5.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 5. 2006
St 76/2000
Os-14461/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom SŽ Kopo
trade d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana, za
dne 10. 7. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. II., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
St 33/2004
Os-14462/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2004 z dne 16. 5. 2006 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
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poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Kolo servis in prodaja koles in športnih
potrebščin d.o.o., Zechnerjeva 22, Ptuj
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 5. 2006
St 5/95
Os-14463/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Gradis Gradbeno podjetje
Maribor p.o. – v stečaju, Maribor, Gosposvetska c. 29, dne 20. 6. 2006 v sobi št.
240 ob 13.15 narok za preizkus upniških
terjatev.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2006
St 5/2006
Os-14464/06
To sodišče je s sklepom St 5/2006 dne
15. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtomehanična delavnica Košak Tomaž s.p., Albrehtova ul. 1, Škofljica, davčna številka 35705566.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Krašek iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 12.25 v razpravni dvorani
št. 5/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2006
St 187/2005
Os-14465/06
To sodišče je s sklepom St 187/2005 dne
15. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Plastika d.o.o., družba za proizvodnjo plastika in usluge, v likvidaciji,
Fužine 9, Kamnik, mat. št. 1576585, davčna št. SI81188811, šifra dejavnosti 25.220.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 12.15 v razpravni dvorani
št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
St 120/2001
Os-14466/06
To sodišče je s sklepom St 120/2001 dne
10. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kmetijska zadruga Trbovlje
z.o.o., Trg Franca Fakina 12, Trbovlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2006
St 261/2005
Os-14467/06
To sodišče je s sklepom St 261/2005 dne
11. 5. 2006 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Stanovanjska zadruga RAM
z.o.o., Kolodvorska 9, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2006
PPN 75/2006
Os-14606/06
To sodišče je s sklepom z dne 9. 5. 2006
pod opr. št. PPN 75/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Daemobil
Trgovina in zastopanje d.o.o., Celovška
182, Ljubljana, matična številka 1829165,
šifra dejavnosti 50.102, davčna številka
4136751.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. 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, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(9. 5. 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 Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Bajc d.o.o., Goriška 75, Ajdovščina,
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper,
– PAAM avto d.o.o., Ob Dobravi 31a,
Ptuj,
– Alarix skupina d.o.o., Koprska 98, Ljubljana,
– Furjan Jelena, Spuhlja 103b, Ptuj –
predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2006
St 171/2004
Os-14607/06
To sodišče je s sklepom St 171/2004 dne
16. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vinoteka Bradeško, trgovina in
gostinstvo d.o.o. Vrhnika, Pod Hruševco
46/b.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
St 88/2003
Os-14608/06
To sodišče je s sklepom St 88/2003 z dne
17. 6. 2004 ustavilo stečajni postopek zoper
Medicoengineering d.o.o. – v stečaju, Železna cesta 16, Ljubljana, in ga nadaljevalo zoper stečajno maso Medicoengineering
d.o.o., Ljubljana. S sklepom St 88/2003 z
dne 16. 5. 2006 pa je stečajni postopek zaključilo tudi zoper stečajno maso Medicoengineering d.o.o. Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
St 37/2006
Os-14609/06
To sodišče je s sklepom St 37/2006
dne 18. 5. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gostinstvo Rušt Tina s.p.,
Cesta na Brinovec 5b, Ljubljana Polje,
davčna številka 16167775, matična številka
1705610, rojena dne 17. 10. 1980.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Praprotnik Tanja, Tbilisijska 81, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 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 25. 9. 2006 ob 10.20, v razpravni dvorani št. III, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2006
St 181/2004
Os-14610/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Waggeh Elian s.p., Za peklom 11,
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Maribor, šifra dejavnosti 4102, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso
ni, oziroma ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh, po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2006
St 48/2006
Os-14611/06
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika TVM trgovina d.o.o. – v stečaju, Cesta k Tamu 33, Maribor, ki se vodi pred
tukajšnjem sodišču v Mariboru pod opr. št.
St 48/2006, pozivamo upnike, naj z vlogo v
dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
do stečajnega dolžnika v roku 2 mesecev od
dneva objave tega oglasa.
Upnikom, ki so svoje terjatve že prijavili v
stečajnem postopku pod opr. št. St 124/2005,
terjatev ni potrebno ponovno prijaviti.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2006
St 40/2005
Os-14612/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo Zlatkov Bora,
s.p., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica
– v stečaju, izven naroka dne 17. 5. 2006
sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Zidarstvo Zlatkov Bora, s.p., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, ki je bil vpisan
v registru samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS, MF - DURS, Davčnem uradu
Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica, sedaj
v poslovnem registru samostojnih podjetnikov RS pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES)
pod št. 20395, z matično št. 5508275000,
davčno št. 58683135 in šifro dejavnosti
45.210, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v Poslovni register
samostojnih podjetnikov RS pri AJPES.
4. Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 5. 2006
St 25/2002
Os-14613/06
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Komet, Podjetje za prodajo na debelo, zastopanje in opravljanje
ostalih komercialnih poslov, d.o.o., Nova
Gorica – v stečaju, Ledine 161, Nova Gorica, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 5. 2006
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St 26/2005
Os-14681/06
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 26/2005 začetim nad dolžnikom Proizvodnja pohištva Pololes, Mirko
Pomberg s.p., Janževski vrh 92, Podvelka
upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 14. 6. 2006 ob 9. uri, v sobi
št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah, ki
so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 5. 2006
St 44/2005
Os-14682/06
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/97) objavlja
sledeči oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom LIV Hidravlika izdelava hidravličnih žerjavov, komponent in nadgradenj,
d.o.o. Postojna, se bo opravil dne 15. 6.
2006 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije in njegovo dopolnitev ogledajo 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. Upniki – 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 pred
zaključkom glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2006
St 21/2006
Os-14835/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2006 dne 19. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Intersistem storitve, posredništvo in trgovina
d.o.o., Šarhova ulica 14, Maribor.
Odslej firma glasi Intersistem storitve,
posredništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju,
Šarhova ulica 14, Maribor.
Šifra dejavnosti: 52.488, matična številka: 1766180.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje dr.
Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov tukajšnjega sodišča, Sodna ulica 14, 2000 Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo
dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% 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).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2006 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 35/2006
Os-14836/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2006 dne 19. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Extreme
bar, Darko Ujić s.p., Titova c. 62, Maribor.
Davčna številka: 80353380, matična številka: 1842064.
Odslej firma glasi Extreme bar, Darko
Ujič s.p. – v stečaju, Titova c. 62, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje dr.
Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov tukajšnjega sodišča, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za
prijavo terjatve, ki znaša 2% 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).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2005 ob 11.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 34/2006
Os-14837/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/2006 dne 19. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Videa,
avdio in video produkcija, trgovina d.o.o.,
Pivola 67/e, Hoče.
Odslej firma glasi Videa, avdio in video
produkcija, trgovina d.o.o. – v stečaju, Pivola
67/e, Hoče.
Davčna številka: 9047902, matična številka: 5907136.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov tukajšnjega sodišča, Sodna ulica 14, 2000 Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo
dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% 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).
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IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2006 ob 10.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 32/2005
Os-14838/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Dunja Stanič, s.p., Trgovina na
drobno, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, izven naroka dne 18. 5. 2006 sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Dunja Stanič, s.p., Trgovina na
drobno, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina,
z matično št. 5335960, davčno št. 80526098
ter šifro dejavnosti G 52.480, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, upniki pa se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v Poslovni register
samostojnih podjetnikov RS pri AJPES.
4. Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2006
St 27/94
Os-14839/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Lesna poslovni inženiring
d.o.o. – v stečaju, Gosposvetska 4, Slovenj Gradec, ki bo dne 28. 6. 2006, ob 9.
uri, v sobi številka 38 tukajšnjega sodišča v
Slovenj Gradcu.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v času
uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2006
St 40/2006
Os-14840/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2006 z dne 19. 5. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Anchi
Inženiring d.o.o., Bistriška cesta 99, Poljčane, matična številka: 5682045, davčna
številka: 50022776, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. Instalacije Palinkaš, Palinkaš Martin
s.p., Splitska cesta 27, Velenje,
2. Družinsko podjetje Selinšek d.o.o., Počehova 56, Maibor,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Mariboru.
4. Tames d.o.o., Ormoška 14, Ptuj,
5. Mitja M. Capello, Cesta na Roglo 17/c,
Zreče, predstavnik sveta delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi dr. Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v
30 dneh po objavi izvlečka oklica o pozivu
za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem
listu Republike Slovenije. Upniki morajo vlo-

go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 31/2006
Os-14841/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2006 dne 19. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trpin Paska, Trgovsko podjetje d.o.o., Vetrinjska
15, Maribor.
Šifra dejavnosti: 52.420, matična številka: 5532825.
Odslej firma glasi Trpin Paska, Trgovsko
podjetje d.o.o. – v stečaju, Vetrinjska 15,
Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje dr.
Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
na naslov tukajšnjega sodišča, Sodna ulica
14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 tolarjev) in največ 2.000 točk (38.000
tolarjev). 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).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2006 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 114/2005
Os-14842/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom G.A.A.P. gradbeništvo, d.o.o.,
Pipanova pot 30, Ljubljana, za dne 26. 6.
2006 ob 13.30, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2006
PPN 38/2006
Os-14843/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Infotel d.o.o., Brnčičeva
51, Ljubljana, za dne 10. 7. 2006 ob 13.15
v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. 2 v prvem nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Mi-
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klošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v prvem
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2006
St 6/2006
Os-14844/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2006
z dne 16. 5. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zvonko Flisar s.p., Juvel
posredništvo, Zabreznica 34a, Žirovnica,
matična številka: 142771700, davčna številka: 53695402, šifra dejavnosti: 51.190 in ga
z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2006
St 13/2006
Os-14845/06
To sodišče je s sklepom opr. št. 13/2006-6
z dne 17. 5. 2006, na podlagi prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tony's, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 1/a, Kranj, matična številka: 5350620, šifra dejavnosti: 36.630,
davčna številka 23780711 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 5. 2006

Izvršbe
In 2005/00223
Os-12427/06
V skladu z določilom 211/2 člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bil na
podlagi pravnomočnih sklepov o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2005/00223, In
2005/00224, In 2005/00225, In 2005/00231,
In 2005/00232 in In 2005/00252 z dne 1. 2.
2006, v korist upnika Atrij, Stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, dne 15. 3. 2006
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, to je stanovanja št. 247, v
V. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Škapinova ulica 15, Celje, v izmeri 73,25 m2,
last dolžnic Cvetke in Ane Majcen, obe stan.
Škapinova 15, Celje, vsake do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2006
In 2002/01318,
In 2002/01525
Os-12017/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 1. 2003, opr. št. In 2002/01318, je
bil dne 22. 9. 2003 opravljen v korist upnika Hypo Leasing d.o.o. iz Ljubljane, rubež
stanovanja št. 55, v izmeri 53 m2, Metoda
Mikuža 16, v Ljubljani, last dolžnice Stranjaković (Franko) Maje, Metoda Mikuža 16,
Ljubljana.
Rubež je opravljen za zadevo
In 2002/01318 in In 2002/01525.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2006
In 2003/00066
Os-4334/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi opr. št. In 2003/00066, upnice Pe-

Stran

4178 /

Št.

55 / 26. 5. 2006

karna Postojna d.o.o., Kolodvorska cesta 5,
Postojna, proti dolžnici Jadranki Badalič, Cesta v Staro vas 5, Postojna, na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št. In 2003/00066 z
dne 9. 6. 2003, po sodnem izvršitelju Milanu
Otoničarju, dne 16. 1. 2004 opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 16, na naslovu Cesta v
staro vas 5, Postojna, v izmeri 75,13 m2, last
dolžnice Jadranke Badalič do celote.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 2. 2005
In 284/05
Os-13874/06
V skladu z določilom drugega odstavka
211. člena ZIZ, je bil na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju 30. 1. 2006,
opr. št. In 284/05, v korist upnice Branke Hohnec iz Celja, Ljubljanska cesta 58, ki jo zastopa odv. Breda Žagar iz Žalca, zaradi izterjave
glavnice v znesku 7,314.049 SIT s pripadki,
opravljen dne 18. 4. 2006, rubež nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo in ki v
naravi predstavlja trisobno stanovanje št. 7, v
III. nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju, Stantetova 19, v skupni izmeri 92,21 m2,
ki obsega sobo v izmeri 19,98 m2, sobo v
izmeri 11,04 m2, sobo v izmeri 16,56 m2,
predsobo v izmeri 9,92 m2, kuhinjo v izmeri
12,96 m2, kopalnico v izmeri 3,99 m2, WC v
izmeri 1,30 m2, shrambo v izmeri 3,99 m2,
ložo v izmeri 2,22 m2 in kletne prostore v
izmeri 1,28 m2, stoječe na parc. št. 2429/1,
vl. št. 1344, k.o. Velenje, last dolžnice Liljane
Ajdič in dolžnice Marine Krmpotič.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 5. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4644/2005
Os-12433/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lilijane Dobaj, Knupleževa ul. 10, Ruše, ki
jo zastopa odv. Brigita Marčič iz Ruš, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 19, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1224/19, k.o. Ruše, dne 29. 3. 2006,
pod opr. št. Dn 4644/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe
št. 89/92 z dne 21. 1. 1992, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 19, v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe v Rušah, Knupleževa
ul. 10, v izmeri 59,65 m2 in kletni prostor v
izmeri 1,89 m2, parc. št. 704, vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1224/19, k.o.
Ruše, sklenjene med Tovarno dušika Ruše
p.o., Tovarniška c. 51, Ruše, kot prodajalcem in Bedok Ismetom, Knupleževa 10,
Ruše, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2006
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Dn 330/2006
Os-10589/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 7. 3.
2006, začel postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – pogodbe z dne 19. 6. 1989,
št. 77/98, sklenjene med GIP Ingrad Celje,
kot prodajalcem in Silvanom Križmanom, kot
kupcem, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10.
1994, sklenjene med Silvanom Križmanom,
kot prodajalcem in predlagateljem, kot kupcem
ter dodatka k tej kupoprodajni pogodbi z dne
16. 12. 2003. Pogodbe se nanašajo na prodajo stanovanja št. 8, v 1. nadstropju, s kletjo,
v izmeri 70,82 m2 in pomožnega prostora v
izmeri 3,41 m2, Ulica Toneta Melive 12, Slovenske Konjice, št. 108.E, vpisanega v vl. št.
1821/24, k.o. Slovenske Konjice. Pogodbe so
se po izjavi predlagatelja postopka izgubile. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice
Združene liste socialnih demokratov, Slovenske Konjice, matična št. 5147484.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 4. 2006
Dn 2460/2005
Os-10590/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
7. 3. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 4. 1992,
št. 362-16/92-7, sklenjene med Skupščino
Občine Zreče, kot prodajalcem in Vasjo Brglez, kot kupcem. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja v izmeri 50,10 m2, Cesta
na Roglo 11a, Zreče, parc. št. 26.E, vpisanega v vl. št. 1023/25, k.o. Zreče. Pogodba
se je po izjavi predlagatelja postopka izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Sipko stanovanja in počitnice Količevo
d.o.o., Papirniška cesta 1, Količevo, matična
št. 5734142.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 4. 2006
Dn 415/2006
Os-13879/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
4. 3. 2006, Dn št. 415/2006, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 4. 12. 1991, št. 1/91, sklenjene med Lop
pohištvo p.o., Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Borisom Margučem, kot kupcem
ter aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
4. 12. 1991, št. 1/91. Pogodba in aneks se
nanašata na prodajo stanovanja št. 16, v 3.
nadstropju, s kletjo, v izmeri 50,52 m2 in pomožnim prostorom v izmeri 1,53 m2, Slomškova ulica 5, Slovenske Konjice, št. 16.E,
vpisanega v vl. št. 1876/16, k.o. Slovenske
Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagateljev postopka izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev Aleksander

Polenek, EMŠO 1501973500344 in Jožice
Polenek Kremar, EMŠO 0801974506036,
oba stanujoča Slomškova ulica 5, Slovenske Konjice, za vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 5. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1996/00489
Os-11691/06
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Esterer
Ferrucio, Obrtna 10, Celje, zadnji naslov
Badstubenweg 22, Villac, Avstrija, zaradi izterjave denarne terjatve 102.055,80 SIT s
pp sklenilo:
dolžniku Esterer Ferrucio, Obrtna 10, Celje, zadnji naslov Badstubenweg 22, Villac,
Avstrija, se v izvršilni zadevi 1 I 1996/00489,
na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni
zastopnik ostavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2006
I P 14/2006
Os-9555/06
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v pravdni zadevi tožeče stranke Marjana Streharja, Alpska
cesta 9, Bled, ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, zoper toženo stranko
Andreja Robiča, Gradnikova 27, Radovljica, zaradi vračanja daril zaradi prikrajšanja
nujnega dednega deleža, postavilo toženi
stranki začasnega zastopnika Marka Klofutarja, odvetnika iz Kranja.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 2. 2006
P 42/01
Os-13875/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Šiškovič, Povžane 12, 6242 Materija, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke: 1. Danila Kljuna, Povžane 3,
6242 Materija, sedaj neznanega bivališča,
2. Rozalije Ban, 10306 Reno Avt. Cleveland 5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 3. Štefanijo Mahnič, 10306 Reno Avt.
Cleveland 5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega
bivališča, 4. Danila Memona, Bošamarin
59/a, Koper, 5. Andreja Memona, neznanega bivališča v Trstu, 6. Franca Memona, neznanega bivališča v Trstu, 7. Marijo
Bolčič, neznanega bivališča v Trstu, 8. Ado
Povh, Ocizla 4, 6240 Kozina, 9. Ano Po-
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les, Prešnica 14, 6240 Kozina, 10. Štefanijo
Rus, Kozina 15, sedaj neznanega bivališča,
11. Slavka Bana, Šlajmarjeva ulica 8, 1000
Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, 12.
Olgo Ban, Škedenj, Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 13. Renato
Ban, Brezovica 38, 6242 Materija, 14. Milana
Hervatina, Povžane 8, 6242 Materija in 15.
Zorka Bana, Kajuhova ulica 12, 6310 Izola,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, (pcto
1,000.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika 1., 2.,
3., 5., 6., 7., 10., 11. in 12. toženi stranki, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku 1., 2., 3., 5.,
6., 7., 10., 11. in 12. toženi stranki postavilo
začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito
Hiti iz Sežane, Kraška ulica 6, ki bo 1., 2., 3.,
5., 6., 7., 10., 11. in 12. toženo stranko v tem
postopku zastopala vse do takrat, dokler 1.,
2., 3., 5., 6., 7., 10., 11. in 12. 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 11. 5. 2006

Oklici dedičem
IV D 545/03

Os-11337/06

Popravek
Oklic dediču Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D 545/03 z dne 5. 9. 2005,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91
z dne 14. 10. 2005, na strani št. 7571, pod
oznako Os-25555/05, se popravi tako, da
se v prvem odstavku oklica napačen zapis
po pok. Adolfu Karlu pravilno glasi »po pok.
Adolfu Karlu Severju«.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2006
D 60/2006
Os-11863/06
Dne 11. 1. 2006 je umrl Ivan Dolenc, upokojenec, roj. 30. 6. 1951, nazadnje stan. Bukovžlak 11.
Sodišče poziva vse, ki menijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pok. Ivanu Dolencu,
da se v roku 1 leta od objave tega oklica priglasijo podpisanemu sodišču.
Po poteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2006
D 22/2005
Os-9323/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Maver Berti, roj. Požun,
hčerki Josipa, roj. 1. 7. 1929, upokojenki,
državljanki Republike Slovenije, nazadnje
stanujoči v Kočevju, Tesarska ul. 5A, umrli
31. 12. 2004 v Ljubljani.
Zaenkrat sodišču v tem zapuščinskem
postopku ni uspelo dobiti nobenega podatka o tem, kdo so zapustn. zakoniti dediči.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse, ki
menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojne Maver Berte, da se v
roku enega leta od objave tega oklica, oklica na spletni strani tukajšnjega sodišča in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo so-

dišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in
zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 3. 2006

Oklici pogrešanih
N 24/2005
Os-13103/06
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Helene Brecelj iz Vrtovina 55, postopek
za razglasitev pogrešanega Henrika Bratine
sina Franca, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Pavel Bratina, Vipavski Križ 21a,
Ajdovščina, za mrtvega.
O pogrešancu je znano le to, da je bil rojen dne 21. 4. 1880 v Stomažu očetu Francu
Bratini in mami Jožefi Bratina ter da je bil
meseca aprila 1945 odpeljan od hiše kot
partizanski sodelavec s strani domobranskih
enot, ki so bile takrat v vasi Stomaž. Od takrat je za njim izginila vsaka sled.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Henrika Bratine, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 5. 2006
N 1/2005
Os-34831/05
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodi postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega,
za Aloisa Reicha, roj. 29. 5. 1905, sin Aloisa
in Emme, ki bi naj nazadnje živel Apače 18,
Lovrenc na Dravskem polju. Predlog je vložila
hčerka Waltraud Reich, stan. Waldweg 2/a,
A-8472 Strass, Avstrija, ki jo zastopa odvetnik
Dušan Ludvik Kolnik iz Maribora. Alois Reich,
se pogreša od leta 1945.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, če je živ in vse ostale, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču, v treh mesecih po objavi tega oklica. Po preteku roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega, če ne bo dobilo drugačnih podatkov.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 12. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 756/2006
Rg-11399/06
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Tkavc Pnevmatik center, trgovina in storitve d.o.o., Lesarska cesta 45,
Nazarje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 3. 4. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Tkavc Branku-Frančku, Lesarska cesta 43,
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Nazarje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2006
Srg 00788/2006
Rg-13102/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Berisha & Co., gradbeništvo,
proizvodnja, gostinstvo, trgovina, cestni
prevozi in s tem povezane storitve d.o.o., s
sedežem Prem 18, 6255 Prem, matična številka 5708834, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno številko 1/03622/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov
z dne 25. 4. 2006.
Družbeniki Berisha Sefer, Berisha Sami
in Berisha Suad, vsi Prem 18, izjavljajo, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
neporavnanih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenike v skladu
z njihovimi poslovnimi deleži, in sicer Berishi
Sefarju v višini 50%, Berishi Samiju v višini
25% in Berishi Suadu v višini 20%.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2006
Srg 00836/2006
Rg-14960/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Export-Import Trade d.o.o. Vegova 6, Koper, vložna številka 1/05486/00,
matična številka 5674492, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne
1. 5. 2006.
Edini družbenik Luin Ljubo, stanujoč Koper, Vegova 6, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci, in da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih neporavnanih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe navedeno v
sklepih z dne 1. 5. 2005, ki bo preostalo po
prenehanju družbe po skrajšanem postopku,
se prenese v last in posest edinega družbenika Luin Ljuba.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2006
Srg 553/2006
Rg-10599/06
Družba Kastor - Zaplotnik & Co, trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o., Kranj,
s sedežem Golniška c. 84, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/04050/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Maja
Zaplotnik, Lokavska cesta 21, Sežana in Miroslav Zaplotnik, Golniška cesta 84, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-
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cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2006

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2006

Srg 582/2006
Rg-13689/06
Družba Trojar & Partner, proizvodnja,
storitve in trgovina, k.d., Škofja Loka, s
sedežem Hafnerjevo naselje 63, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/5479/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Starman Andrej, Hafnerjevo naselje 22, Škofja Loka in Trojar Klemen, Hafnerjevo naselje
63, Škofja Loka.
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 10. 5. 2006

Srg 03562/2006
Rg-13101/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Gradnje Hebilj, gradbeništvo, d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Andrej Simonič iz Ljubljane, Poljanski nasip 8, objavlja sklep:
družba Gradnje Hebilj, gradbeništvo,
d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/39282/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 9. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Džabiri Hebilj, Dobridol bb,
Gostivar Makedonija, 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 26. 4. 2006

Srg 15/2006
Rg-9895/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Zavod Harmonija,
Kebetova 16, Medvode, objavlja sklep:
Zavod Harmonija, Kebetova 16, Medvode, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mojmir Debeljak, Šlosarjeva
1, Medvode, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je 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 28. 3. 2006
Srg 04979/2006
Rg-13099/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Real-Feniks, podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Hruševska cesta 66A, ki
jo zastopa notar Andrej Škrk iz Ljubljane,
Dunajska 56, objavlja sklep:
družba Real-Feniks, podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Hruševska cesta 66A, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/21171/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
12. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Repe Aljoša, Hruševska cesta 66A, Ljubljana, 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 litu RS, sicer bo

Srg 03716/2006
Rg-13628/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Agava, Trgovina,
proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o., Zapuška 101, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Agava, Trgovina, proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o., Zapuška 101, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 6. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Doka in Filja Marđonović, oba stanujoča Zapuška 101, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 04174/2006
Rg-13630/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Linka Zupančič in
drugi, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.n.o., Ljubljana, Tolstojeva 45/a, ki jo
zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Linka Zupančič in drugi, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o. Ljubljana, Tolstojeva 45/a, preneha po skraj-

šanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zupančič Darinka in Marko, oba stanujoča Tolstojeva 45/a, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 04336/2006
Rg-13631/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Rema, Podjetje za
poslovnoinformacijske storitve, d.o.o., Domžale, Urha Stenovca 9, ki jo zastopa odvetnik
Martin Bergant iz Ljubljane, objavlja sklep:
Rema, Podjetje za poslovnoinformacijske storitve, d.o.o., Domžale, Urha Stenovca 9, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 31. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Reš Jelena, Domžale, Urha
Stenovca 9, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 04677/2006
Rg-13633/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe T.I.P., Stražar, projektivni biro, d.o.o., Kamnik, Miklavčičeva 7,
ki jo zastopa odvetnica Olivera Gomboc iz
Ljubljane, objavlja sklep:
T.I.P. Stražar, projektivni biro, d.o.o.,
Kamnik, Miklavčičeva 7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Stražar Viljem, Kamnik, Miklavčičeva 7, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 04681/2006
Rg-13635/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe JPR d.o.o. družba
za gostinstvo in trgovino Ljubljana, Zvezda
19, objavlja sklep:
JPR d.o.o. družba za gostinstvo in trgovino Ljubljana, Zvezda 19, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Benda Primož, Prušnikova
ulica 27, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 03933/2006
Rg-13640/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe NS2
Kastelic, podjetje za storitve, trgovino in
proizvodnjo, k.d., Ljubljana, Galjevica 73,
objavlja sklep:
NS2, Kastelic, podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, k.d., Ljubljana, Galjevica 73, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kastelic Nevenka, Galjevica 73, Ljubljana in Podlogar Rafael Ljubljana, Golouhova ulica 1, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenika
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 04179/2006
Rg-13641/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Biogen, proizvodno
in prodajno podjetje d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 8, objavlja sklep:
Biogen, proizvodno in prodajno podjetje d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Reya Igor Jurij, Ljubljana, Mucherjeva 8, ki prevzema obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 04395/2006
Rg-13648/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Konto - VSS, Vera
Pehan, računovodske in druge poslovne storitve, k.d., Domžale, Ljubljanska cesta 76a,
ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, objavlja sklep:
Konto - VSS, Vera Pehan, računovodske in druge poslovne storitve, k.d. Domžale, Ljubljanska cesta 76a, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 4. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnice so Sandra, Sonja in Vera
Pehan, vse stanujoče Domžale, Ljubljanska
cesta 76a, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 03781/2006
Rg-14058/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Mlakar & Co., Trgovina, prevozi, gostinstvo, d.n.o., Ljubljana,
Kodrova 22, objavlja sklep:
družba Mlakar & Co., Trgovina, prevozi, gostinstvo, d.n.o., Ljubljana, Kodrova
22, reg. št. vl. 1/24996/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Mlakar Janez, Mlakar Jožica in Mlakar Matjaž, vsi Kodrova 22, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike.
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 12. 5. 2006
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Stran
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Rg-14158/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe VMC Podjetje za
servis, razvoj, prodajo in montažo naprav
vertikalnega prevoza in zapornic, d.o.o., Podolnica 2, Horjul, objavlja sklep:
družba VMC Podjetje za servis, razvoj,
prodajo in montažo naprav vertikalnega
prevoza in zapornic, d.o.o., Podolnica 2,
Horjul, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družabnika z dne 25. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Verbič Milan, Podolnica 2,
Horjul, 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 15. 5. 2006
Srg 957/2006

Rg-13651/06

Družba Mitrado, družba za posredovanje d.o.o., Spodnja Selnica 4/b, 2352 Selnica ob Dravi, reg. št. vl. 1/10586/00, katere
družbenik je Filipi Adolf, Spodnja Selnica
4 b, 2352 Selnica ob Dravi, po sklepu družbenika družbe z dne 19. 4. 2006, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Filipi Adolf.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 9. 5. 2006
Srg 264/2006

Rg-14055/06

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Clone, trgovina na veliko in
malo d.o.o., Dolga vas, Hoteš št. 3, 9220
Lendava, reg. št. vl. 1/02923/00, matična
številka 2092425, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, pod
št. reg. vl. 1/02923/00, preneha po skrajšanem postopku Zakona o gospodarskih
družbah.
Družbenika Benke László in Szaknyéri
Csaba, izjavita, da so poplačane vse obveznosti družbe do upnikov, da zaposlenih delavcev ni bilo, da si premoženje družbe razdelita tako, da pripada v last družbenikoma
v skladu z vplačanim osnovnim vložkom ter
da bosta poravnala z vsem svojim premoženjem vse morebitno naknadno ugotovljene
obveznosti družbe.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 2006
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Preklici
Štampiljke preklicujejo
JAN-MAR d.o.o., Ljubljana, Dolgi most
14, Ljubljana, štampiljko velikosti 2 x 5cm
z napisom Jan-Mar d.o.o.,servis, trgovina
in storitve Jan – Mar d.o.o., Ljubljana.
gnp-223431
LASERGAMES s.p., Bistra 1, Borovnica,
štampiljko okrogle oblike z napisom
Lasergames, Willem Freerk Hartmans s.p.
Bistra 1, 1353 Borovnica. gnx-223648

Potne listine preklicujejo
Benedik Sašo, Trnje 25, Železniki, potni
list, št. P00831252. gnb-223445
Bogdan Maja, Štihova ulica 16, Ljubljana,
potni list, št. P00623778. gnk-223511
Čivčić Rajko, Partizanska pot 10,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01060525.
gnq-223680
Dečman Lina, Gimnazijska cesta
15C, Trbovlje, potni list, št. P00194107.
gnh-223389
Dinčić Bojan, Kogejeva 11, Ljubljana,
potni list, št. P00898383. gnb-223345
Grobelšek Urška, Virštanj 33, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. P00217129.
gnt-223352
Grošelj Igor, Podlipovica 43, Izlake, potni
list, št. P01003130. gno-223682
Grošelj Vasja, Podlipovica 43, Izlake,
potni list, št. P01003129. gnn-223683
Harb
Dejan,
Markovičeva
ulica
15, Maribor, potni list, št. P01118960.
gnf-223491
Horvat Albin, Ulica Sv. Štefana 1,
Lendava – Lendva, potni list, št. P01065820.
gnn-223583
Iriškić Šaban, Manžan 8/a, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00737269.
gnl-223535
Klauer Albina, Danziger str. 4, 51688
Wipperfurth, potni list, št. P00628971.
gnn-223608
Koren Grošelj Urška, Podlipovica
43, Izlake, potni list, št. P00667657.
gnm-223684
Kramar Mitja, Cesta maršala Tita
39, Jesenice, potni list, št. P00711606.
gnl-223560
Lampe Maja, Vrh pri Šentjerneju 28,
Šentjernej, potni list, št. P00945201.
gni-223338
Lampret Aljaž, Legen 57b, Šmartno
pri Slov.Gradcu, potni list, št. P01071553.
gnr-223679
Levak Milan, Mali Vrh 6B, Globoko, potni
list, št. P00078499. gng-223515
Miljković Tomislav, Jareninski Dol
27, Jarenina, potni list, št. P00681227.
gnz-223671
Moljk Matej, Martinj hrib 11, Logatec,
potni list, št. P00037669. gng-223565
Potokar Sebastjan, Tržaška cesta
306, Ljubljana, potni list, št. P00687026.
gnr-223508
Potokar Tomaž, Janševa ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00232094. gno-223507
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Potokar Urška Karolina, Tržaška cesta
306, Ljubljana, potni list, št. P00687027.
gnp-223506
Race Boštjan, Lokev 164/a, Lokev, potni
list, št. P00683318. gnz-223571
Savić Jolanda, Stara cerkev 48, Kočevje,
potni list, št. P00848168. gnt-223577
Semrajc Janez, Strunjan 118, Strunjan
– Strugnano (sezonska p.), potni list, št.
P00901030. gnp-223481
Stermšek Mauro, Lucija, Šolska ulica
1, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00364299. gnr-223479
Stoporko Stanislav, Brezje pri Poljčanah
7/b, Poljčane, potni list, št. P00175844.
gnh-223439
Strah Danijel, Smolnik 38, Ruše, potni
list, št. P00187884. gni-223388
Šobot Stevo, Kavčičeva ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. P00734678.
gnq-223455
Šturm Toni, Igriška ulica 101, Maribor,
potni list, št. P00422395. gno-223307
Tabaković Denis, Ulica Tončka Dežmana
2, Kranj, potni list, št. P00662284.
gnm-223459
Vrhovšek Jure, Cesta na Brinovec
5, Ljubljana, potni list, št. P00593399.
gns-223453
Zajc Urška, Svibnik 2/a, Črnomelj, potni
list, št. P00664120. gni-223438
Žunič Doris, Vaška ulica 5, Moravske
Toplice, potni list, št. P00054376.
gnm-223584

Osebne izkaznice preklicujejo
Blažič Edvard, Stranska pot 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00071364.
gng-223540
Bogdan Andreja, Pot na Kal 4, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001745091.
gnj-223562
Božinović Magdalena, Manžan 80,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000801158. gnh-223539
Brezovnik Jožica, Šmartno ob Dreti 62,
Šmartno ob Dreti, osebno izkaznico, št.
000786059. gnl-223585
Brumat Andrej, Cesta dolomitskega
odreda 33, 1358 Log pri Brezovici, osebno
izkaznico, št. 000451280. gng-223665
Cej Marija, Rožna dolina, cesta X/28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001898986.
gnr-223504
Cvahte Marko, Ob parku 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001765598.
gnc-223444
Čater Žohar Natalija, Preloge 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001760779.
gnf-223516
Čede Nuša, Ulica Dušana Kvedra 31,
Celje, osebno izkaznico, št. 001050331.
gnv-223500
Černe Štefanija, Černetova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000524940.
gni-223538
Činkole Peter, Viška cesta 44, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001270630.
gnp-223456
Čorić Aleksandra, Maistrova ulica 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001577910.
gnz-223521
Čukajne Marija, Gorenja Brezovica 4,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000157312.
gnj-223337

Ćumurdžić Dejan, Kraška cesta 53,
Divača, osebno izkaznico, št. 001798917.
gnb-223570
Dinčić Bojan, Kogejeva 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001702858.
gnc-223344
Djekić Vesna, Prušnikova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001732267.
gni-223488
Doblehar Aleš, Hudo 1, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001436122.
gnl-223335
Dolčič Ana, Kajuhova pot 3, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000023644.
gnd-223568
Dovgan Milojko, Slavina 49/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000727057.
gnx-223473
Drobnič
Iztok,
Sovretova
ulica
37/a, Krško, osebno izkaznico, št. 001737513.
gnw-223449
Einspieler Anamarija, Parecag 87/a,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
001273454. gnq-223480
Ekart Matija, Starše 85/b, Starše, osebno
izkaznico, št. 001748936. gnd-223368
Ekart Miha, Starše 85/b, Starše, osebno
izkaznico, št. 001723105. gnb-223370
Eremita Patricia, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001419148.
gnl-223385
Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem Vrhu
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001885911. gnk-223336
Fink Janko, Čufarjeva ulica 2, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000678686.
gnl-223360
Fridrih Ivan, Na zelenici 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 000428666. gnx-223498
Gavrič Zora, Viška cesta 53, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000516522.
gnm-223484
Gmeiner Zdenko, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001749411.
gnr-223554
Gosar Frančiška, Selo pri Vodicah 23,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000195108.
gnn-223633
Grčman Milan, Sostrska cesta 35A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000822943.
gnk-223486
Grosek Darko, Kotunje 17, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001070383.
gnh-223314
Grošelj
Jakob,
Podlipovica
43,
Izlake, osebno izkaznico, št. 001764086.
gnl-223685
Hauptman Branko, Ulica mladinskih
brigad 47, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000870485. gnd-223493
Horjak Magda, Loke pri Planini 6, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 001298872.
gnf-223316
Horvat Jerneja, Starše 85/b, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
001723102.
gnz-223371
Horvat Ksenja, Ilešičeva ulica 7, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001730832. gny-223497
Hrausky Libuša, Oražnova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000384050.
gnm-223534
Hribar Kristina, Trg prekomorskih briad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000882638.
gnw-223499
Ivančok Tanja, Kog 58, Kog, osebno
izkaznico, št. 000919418. gnx-223373
Jamnik Anton, Gmajna 40, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000320496.
gnv-223575
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Jeločnik Vlasta, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000882222.
gnu-223476
Jerman Antonija, Vrh 3, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000672262.
gnk-223686
Jerman Matjaž, Prisoje 6, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000607750.
gnp-223531
Kalšan Vlado, Ulica Malči Beličeve 137,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000634460.
gnc-223519
Kek Andrej, Prešernova ulica 4,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001954812.
gnf-223566
Kitak Aljaž, Ulica bratov Šanda 2,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 001346396.
gns-223353
Klinc Katja, Gladomes 31, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001930914.
gnd-223443
Kokalj Blaž, Na Kresu 22, Železniki, osebno
izkaznico, št. 000206537. gnz-223446
Kolman Dejan, Imeno 85, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000063393.
gnk-223561
Kolmanič Matej, Nanoška ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001142922.
gnk-223461
Komić Jsmina, Zupanova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000826462.
gnu-223301
Končan Dragica, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000061443.
gnw-223478
Kosmač Toni, Vipavski križ 33,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001404632.
gnp-223556
Kovač Matej, Koželjskega ulica 5,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000377864.
gnn-223558
Kozic Sandra, Tesarska ulica 5/b,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001805424.
gni-223563
Koželj Petra, Mevce 8, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000253455.
gnv-223475
Lampret Leopold, Regentova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000029124.
gng-223490
Lapajne Janez, Polje 2, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001385293.
gnw-223349
Lederer Ivan, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000081293.
gnf-223541
Lešnik Marjan, Tovarniška ulica 16,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001267206. gne-223442
Macedoni Jože, Gubčeva cesta 1,
Mokronog, osebno izkaznico, št. 000198986.
gnw-223524
Macuh Franc, Trnovlje pri Celju, Ob vrtovih
9, Celje, osebno izkaznico, št. 001743175.
gnb-223520
Marinko Janez, Podpeška cesta 165,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000937313. gnj-223387
Marty Maša, Tavčarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001702976.
gnd-223543
Mastnak Zmago, Kasaze 104, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001931699.
gns-223328
Mauhar Leopold, Pod Stenico 10,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 000158837.
gne-223567
Merela Musar Mateja, Maroltova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001219886.
gns-223503

Mihailov Slađan, Livarska ulica 7,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001721545.
gni-223663
Mihelič Aleksander, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000248308.
gne-223467
Miklavčič Franc, Laze nad Krko 10,
Krka, osebno izkaznico, št. 000138201.
gnw-223474
Mlač Aleksandar, Cesta 27. aprila 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001026809.
gnj-223487
Mlakar Monika, Sela pri Dobovi 89A,
Dobova, osebno izkaznico, št. 001594518.
gni-223513
Mlinar Jožef, Zasavska cesta 50,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001607073.
gng-223465
Novak Marija, Puciharjea ulica 33,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001370990.
gnq-223505
Obreza Ivan, Rimska ulica 11, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001357536.
gno-223382
Oškola Viljem, Križevci 152, Križevci,
osebno
izkaznico,
št.
001734464.
gnh-223589
Ozvatič Tanja, Plečnikova ulica 29,
Celje, osebno izkaznico, št. 000817448.
gnx-223523
Pavc Domen, Tometova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704719.
gnk-223536
Pavlin Nik, Stopnik 40, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000926858. gnu-223326
Petan Stanko, Sromlje 43, Artiče, osebno
izkaznico, št. 000120851. gnd-223518
Podgornik Franc, Zelena pot 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385633.
gnh-223489
Pogačnik Iztok, Kopališka ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000442968.
gnl-223460
Poljanšek Anton, Menardova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354666.
gno-223457
Poljanšek Olga, Menardova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354661.
gnn-223458
Potočnik Breda, Stara cesta 1,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000905962.
gnh-223664
Potokar Miroslav, Drapšinova ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 001690270.
gnv-223525
Požeg Marica, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000315828.
gne-223542
Prepelič Ladislav, Kettejeva ulica 4,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000632831. gng-223440
Pungaršek Miha, Litostrojska cesta 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000385097.
gno-223532
Ravnak Andreja, Cesta na Roglo 11A,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000940071.
gny-223572
Ražem Boris, Nasirec 7, Kozina, osebno
izkaznico, št. 000891790. gnr-223304
Renko Marjan, Kosovelova ulica 18, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001558719.
gnq-223355
Rikić Angelina, Ižanska cesta 440/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000017857.
gnu-223351
Rosc Jože, Konjski Vrh 34, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001728449. gnn-223358
Semrajc Janez, Strunjan 118, Strunjan –
Strugnano (sezonska p.), osebno izkaznico,
št. 000270447. gno-223482
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Seničar Lea, Krka 67, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 001304457. gns-223678
Seničar Sonja, Krka 67, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001304412.
gnt-223677
Simonič Jelka, Krekova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000526512.
gnl-223485
Slaček Marija, Loka 52/b, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000995952. gne-223367
Stanojević Vlastimir, Kališka ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000553101.
gnj-223462
Stojilov Mina, Ulica Janeza Rožiča 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001739939.
gnj-223512
Svečko Anemari, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001167276.
gnx-223573
Šantavec Angela, Cesta v Prod 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000098049.
gnc-223494
Šedivi Angela, Preserje 24, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000185055.
gnt-223527
Šetinc Matej, Mestni trg 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001301814.
gnl-223464
Šipoš Jožefa, Lendavska ulica 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000750839.
gni-223588
Širca Denis, Pliskovica 28/b, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001258068.
gnc-223569
Škoberne Zofija, Klanc 65, Celje, osebno
izkaznico, št. 000133035. gns-223528
Škoda Ana, Medvedova cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027087.
gnr-223529
Šlamberger Anica, Klopce 21, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000169097.
gnf-223441
Šoštarič Boris, Ulica 5. prekomorske
21, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001129622.
gnk-223586
Šporar Gabrijela, Cesta brigad 34, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000097688.
gnu-223676
Štainer Srečko, Šmartno ob Paki 50,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
000786203. gnq-223555
Tatičkovič Tatjana, Rožičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001641788.
gnq-223530
Toroš Kaja, Ulica Pohorskega bataljona
193, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001185472. gny-223522
Umek Jožef, Križe 26, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000619563.
gnh-223514
Vaupotič Rafko, Ulica kokrškega odreda
9/a, Lesce, osebno izkaznico, št. 001712697.
gnc-223469
Vaupotič Urban, Cesta v Hrastje 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001806897.
gnw-223599
Vigele Jaka, Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000896377.
gnz-223346
Vižintin Tamara, Kvedrova cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001224071.
gny-223447
Vodušek David Božida, Ulica Konrada
Babnika 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000353077. gnt-223502
Vončina Borut, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000734826.
gnm-223509
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Vučko Bojan, Ponirkova ulica 9, Ig, osebno
izkaznico, št. 001465938. gnd-223468
Vučko Neža, Gospodinjska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001832068.
gnr-223454
Vuk Ema, Hrastovec 24E, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 000923393. gnj-223587
Wohlfeiler Ruth Ana, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083723.
gne-223492
Zajović
Branislav,
Ulica
Staneta
Bokala 11, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001503963. gnm-223559
Zaletel Erika, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000535223.
gnt-223477
Zaletel Katja, Boletova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001485805.
gnu-223501
Zdolšek Viktor, Ulica V. prekomorske
brigade 10, Celje, osebno izkaznico, št.
001853106. gnu-223526
Zdovc Janja, Brdinje 51/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001971521.
gnw-223574
Zimšek Matej, Vrhovci, cesta XIX/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001270368.
gnf-223466
Zupan Simona, Krasinec 7, Gradac,
osebno
izkaznico,
št.
001343696.
gnm-223659
Žavrlan Lora, Ilešičeva ulica 7, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001781772. gnb-223495
Žlindra Aljaž, Begunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 001978769. gnb-223470
Žnidaršič Božidar, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431881.
gnl-223510
Župevec Klementina, Vrhovčeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001713807.
gnz-223496
Župevec Uršula, Vrhovčeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685885.
gne-223517

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bedič Milena, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1741455, reg. št. 45767, izdala UE Celje.
gnz-223621
Begić Abid, Ulica Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1564664, reg. št. 247622, izdala UE
Ljubljana. gnd-223618
Belmar Peter, Stara Fužina 38, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1747105, reg. št. 27729. gnr-223704
Berlič Niko, Šlosarjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2032667, reg. št. 123609, izdala UE
Ljubljana. gnm-223634
Bizjak Marko, Armeško 9, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
11140, izdala UE Krško. gnz-223321
Boisa Alenka, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2220956, reg. št. 263364, izdala UE
Ljubljana. gnc-223619
Borštnar Blanka, Miševa ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001591523, reg. št. 34574, izdala UE
Domžale. gng-223690
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Brnot Igor, Gostičeva cesta 66a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002106565, reg. št. 23837, izdala UE
Domažale. gnf-223691
Cafuta Vesna, Mala vas 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001250663, reg. št. 222925, izdala UE
Ljubljana. gnv-223375
Cencelj Janko, Laze pri Domžaleh 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S001633051, reg. št. 18313,
izdala UE Domžale. gne-223692
Cotman Zvonko, Beleharjeva cesta
18, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1640921, reg. št. 9420,
izdala UE Kranj. gnr-223279
Čeklić Miroslav, Ul. Generala Levičnika 40,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
UP 286 – za učitelja predpisov. gnp-223706
Čeklić Miroslav, Ul. Generala Levičnika
40, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, št. VI0001502. gno-223707
Djerdji Anton, Stantetova ulica 11,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1218693, reg. št. 75, izdala UE Velenje.
gnt-223377
Dolenc Ksenija, Zvezda 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001453205, reg. št. 221960, izdala UE
Ljubljana. gnr-223329
Domajnko Slavko, Kraljevci 17, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S3006275, reg. št. 13038, izdala
UE Gornja Radgona. gnp-223681
Dovgan Milojko, Slavina 49/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 87406, reg. št. 7663, izdala UE
Postojna. gnz-223471
Drobnič Iztok, Sovretova ulica 37a,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 19101, izdala UE Krško. gnx-223673
Duhovnik Rok, Vaše 29H, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001371297, reg. št. 235592, izdala UE
Ljubljana. gnh-223364
Eremita Patricia, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001617847, reg. št. 2245573, izdala UE
Ljubljana. gnm-223384
Fantinič Vasja, Škocjanska pot 30/b,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000062745, izdala UE
Koper. gnn-223533
Farkaš Imre, Ulica bratov Učakar
48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1490130, reg. št.
72086, izdala UE Ljubljana. gnu-223626
Furlan Gorazd, Postaja 13/e, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1977366, izdala UE Tolmin. gnx-223323
Gašpar Davorin, Pobrežje 81/aŠ,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 1636069, izdala UE Ptuj.
gnc-223319
Godejša Maja, Lom pod Storžičem 87,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1304925, reg. št. 10327, izdala UE Ljubljana.
gnx-223623
Gorenjak Rajh Sonja, Podgorje pri Letušu
6, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1817071, izdala UE Žalec.
gno-223607
Grilc Antonija, Cankarjeva cesta 43,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6858, izdala UE Krško. gny-223322
Grilec Darko, Grliče 11, Podplat, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1664126, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-223313

Haralčić Emira, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001759520, reg. št. 258571, izdala UE
Ljubljana. gng-223340
Hauptman Branko, Ulica mladinskih
brigad 47, Miklavž na Dravskem polju,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
495193, reg. št. 24012, izdala UE Maribor.
gnn-223658
Herodež Karel, Šešče pri Preboldu
5, Prebold, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1905371, izdala UE Žalec.
gnw-223603
Hodžić Vahidin, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001987056, reg. št. 242169, izdala UE
Ljubljana. gnf-223366
Hoić Franjo, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1756028, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-223578
Horjak Mihec, Badovinčeva ulica 3,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2170199, izdala UE Laško. gnp-223331
Horvat Ksenja, Ilešičeva ulica 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003040207, reg. št. 132576,
izdala UE Maribor. gno-223657
Jakopič Sašo, Zg. Jezersko 63, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 2229036, reg. št. 61183, izdala UE Kranj.
gnq-223705
Jakopin Tine, Brezje 32, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. A1,B,F,G,H, št. S 3021840,
izdala UE Mozirje. gnr-223379
Jakovljević Juro, Kolonija 1. maja 22,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001802971, izdala UE Trbovlje.
gnd-223668
Jazbinšek Janez, Cesta na Grad 41,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2124137, reg. št. 4104, izdala UE Sevnica.
gnh-223339
Jelen
Jožica,
Škofja
Riža
7B,
Dobovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001314331, izdala UE Trbovlje.
gne-223667
Jeremić Siniša, Kolodvorska cesta 22/a,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1728870, reg. št. 15123, izdala UE Postojna.
gny-223472
Jesih
Dejan,
Trg
revolucije
5,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001672231, izdala UE Trbovlje.
gnj-223666
Jozelj Andrej, Brestova ulica 29, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2160410,
izdala UE Cerknica. gnp-223381
Kabur Boris, Na Obrh 17, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2237229, reg. št. 6809, izdala UE Metlika.
gnv-223325
Kalčević Marijan, Predgrad 66, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
3022889, reg. št. 1398, izdala UE Kočevje.
gnr-223579
Karneža Maksimiljan, Strmec pri Sv.
Florijanu 74, Rogatec, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. S 1726487, reg. št. 5777,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-223611
Kavčič Andrej, Lipa 18, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1836392, reg. št. 48899, izdala UE Nova
Gorica. gne-223292
Klančnik Amalija Milena, Ramovševa
ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1777294, reg. št. 255943, izdala
UE Ljubljana. gni-223613

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kleindienst Katja, Zelena pot 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001989344, reg. št. 143724, izdala UE
Ljubljana. gnp-223356
Klinc Katja, Gladomes 31, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2003298, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnq-223330
Knežević Damjana, Ročevnica, Na jasi
6, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1304922, reg. št. 10324, izdala UE Tržič.
gnu-223451
Kobal Ciril, Beblerjeva ulica 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000047888, izdala UE Koper.
gnj-223537
Kobe Bogdan, Spodnje Prapreče 17,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002161622, reg. št. 41970, izdala UE
Domžale. gnd-223693
Kocjančič Kristjan, Dekani 136/a,
Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1729951, izdala UE Koper. gnz-223546
Kompare Avguštin, Spodnje Koseze 15,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE F G H, št. S001123498, reg. št. 31204,
izdala UE Domžale. gnc-223694
Kos Patricija, Police 23, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2049889,
izdala UE Gornja Radgona. gne-223317
Kosi Jure, Koroška ulica 33, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001357107, reg. št. 9105, izdala UE Ruše.
gnh-223639
Košič Matej, Kersnikova cesta 37,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001631626, izdala UE Velenje.
gnu-223551
Kožar Rafet, Polje, Cesta V/1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000100420, reg. št. 182829, izdala UE
Ljubljana. gnv-223625
Kralj Viljem, Graška cesta 41, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002040798, reg. št. 4712, izdala UE Litija.
gnw-223324
Krumpestar Matija, Zalog pri Cerkljah 10,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S000272311, reg. št. 5127,
izdala UE Kranj. gnw-223674
Kveder Sabina, Prevoje pri Šentvidu 38,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001068835, reg. št. 31228, izdala UE
Domžale. gnb-223695
Lamut Branko, Ulica Sagadinovih 9,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2157393, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnj-223312
Lavrenčič Mirt, Rožna ulica 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002058334, reg. št. 41370, izdala UE
Domažale. gnz-223696
Marinko Janez, Podpeška cesta 165,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. B BE C CE F G H, št. S001609293,
reg. št. 178716, izdala UE Ljubljana.
gnk-223386
Maroša Jožef, Čopova ulica 2, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2102771, reg. št. 4661, izdala UE Laško.
gnm-223334
Martinc Jerneja, Stantetova ulica 12,
Velenje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 52/2006.
gnh-223564
Mauhler Magdalena, Trg svobode 4,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1846781, reg. št. 2297.
gns-223703

Meglič Zvonka, Letališka cesta 2,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1177177, reg. št. 112038, izdala UE
Maribor. gnr-223654
Mihalič Manuela, Plavje 61/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000003588, izdala UE Koper.
gnx-223548
Mitrović Gospava, Ižanska cesta 440/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2146307, reg. št. 201510, izdala UE
Ljubljana. gnh-223614
Mlač Aleksandar, Cesta 27. aprila 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098912, reg. št. 198364, izdala UE
Ljubljana. gnq-223630
Moskovska Belinda, Pobegova ulica 3,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000043797, reg. št. 43886,
izdala UE Koper. gnw-223549
Mulej Majda Ana, Aškerčeva ulica 3/d,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715827, izdala UE Maribor. gnt-223652
Nikolaš Željko, Pot pod Gradiščem 16,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S002060229, reg. št. 27374, izdala
UE Kranj. gnv-223675
Nose Barbara, Mivka 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002033922, reg. št. 134089, izdala UE
Ljubljana. gns-223378
Novak Marija, Puciharjeva ulica 33,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585843, reg. št. 111903, izdala UE
Ljubljana. gny-223622
Novak Vojko, Dvorakova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
672509, reg. št. 53896, izdala UE Maribor.
gnq-223655
Novak Žiga, Smrjene 57C, Škofljica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S001419240, reg. št. 237075, izdala UE
Ljubljana. gnw-223399
Oblak Janez, Gregorčičeva ulica 12,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1407784, izdala UE
Škofja Loka. gng-223365
Pal Arpad, Nedelica 129, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001769267,
izdala
UE
Lendava.
gnp-223581
Panić Mile, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1992786, reg. št. 67694, izdala UE
Ljubljana. gnx-223598
Pavlič Marija, Ježa 80, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001945480, reg.
št. 87345, izdala UE Ljubljana. gnu-223376
Pejovnik Radovan Stanislav, Ižanska
cesta 164, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001827301, reg. št. 122656,
izdala UE Ljubljana. gnw-223374
Peternel Tomaž, Dovje 118, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1750060, izdala UE Jesenice. gni-223638
Petrić Damjan, Gradež 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2085168, reg. št. 170109, izdala UE
Ljubljana. gnb-223620
Podhraški Dejan, Tekačevo 30, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1544352, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-223557
Premru Ana, Seča 185, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 61413, reg. št. 12170, izdala UE Piran.
gnn-223483
Prešeren Marija, Komacova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001550636, reg. št. 130319, izdala UE
Ljubljana. gnk-223361
Radulović Mark, Starograjska ulica 27,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1486386, izdala UE Laško. gnn-223333
Robniik Marko, Krnica 19, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 823567,
izdala UE Mozirje. gnq-223380
Robnik Martina, Mrvovo 1, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1436074, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu-223576
Rojnik Drago, Glavni trg 33/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1774655, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-223348
Semič Zdenka, Pod Škabrijelom 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002010294, reg. št. 29122, izdala UE Nova
Gorica. gnc-223669
Semrajc Janez, Strunjan 118, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SI000059413, reg. št. 10214, izdala UE
Piran. gny-223372
Serk Jernej, Ob ribniku 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,B,G,H, št. S
1765746, izdala UE Maribor. gnp-223656
Siter Rok, Šešče 76, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3007628, izdala
UE Žalec. gnr-223604
Soldat Denis, Cvetna ulica 25, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SM11294, izdala UE Lendava. gno-223582
Stanet Branko, Trstenjakova ulica 5a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, št. S1074944,
izdala UE Ptuj. gnf-223391
Starčević Dejan, Kranjčeva ulica 5,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1276558, izdala UE Lendava. gnj-223362
Stojilov Mina, Ulica Janeza Rožiča 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002112813, reg. št. 272004, izdala UE
Ljubljana. gnw-223624
Strah Danijel, Smolnik 38, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001622917, reg.
št. 10159, izdala UE Ruše. gng-223640
Sužnik Zvezdana, Pesniški Dvor 9a,
Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001841307, izdala UE Pesnica.
gnb-223670
Šedivi Angela, Preserje 24, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001616675, reg. št. 100965, izdala UE
Ljubljana. gno-223332
Šolar Blaž, Sp. Dobrava 11a, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S2110317,
reg. št. 30505. gnd-223293
Štekar Jure, Snežatno 26/a, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1646724,
izdala UE Nova Gorica. gnv-223350
Tešić Beržan Ingrid, Šmarje 28, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 189726,
izdala UE Koper. gnb-223545
Tetičkovič Tatjana, Rožičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001710696, reg. št. 141706, izdala UE
Ljubljana. gni-223363
Todorič Mara, Beljaška ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003018450, reg. št. 210855, izdala UE
Ljubljana. gnc-223369
Tomc Klemen, Slovenska cesta 55C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002098228, reg. št. 196923, izdala UE
Ljubljana. gnj-223687
Topolnik Andreja, Križevci pri Ljutomeru
65, Križevci pri Ljutomeru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1881690, izdala
UE Ljutomer. gnb-223320
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Turinek Irena, Župančičeva ulica 17,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002071804, izdala UE Velenje.
gns-223653
Veler Miha, Škale 80c, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002198096, izdala
UE Velenje. gnu-223651
Vergot Marija, Ulica Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001798209, reg. št. 110200, izdala UE
Ljubljana. gnr-223354
Vester Maksimiljan, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001867162, reg. št. 49627, izdala UE
Celje. gnn-223383
Vidić Dragoš, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001916224, reg. št. 126377, izdala UE
Ljubljana. gnf-223341
Vidmar Metka, Boben 16/a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1712221, izdala UE Hrastnik. gnd-223318
Vodopivec Martin, Kladezna ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2147322, reg. št. 218999, izdala UE
Ljubljana. gnr-223629
Vončina Borut, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001987958, reg. št. 10046, izdala UE
Ljubljana. gnm-223359
Vrtačnik Božo, Prušnikova ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001718023, reg. št. 159195, izdala UE
Ljubljana. gno-223357
Vučko Bojan, Ponirkova ulica 9, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1762324, reg. št. 179157, izdala UE
Ljubljana. gng-223615
Zaletel Erika, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1916536, reg. št. 105390, izdala UE
Ljubljana. gne-223617
Zaletel Katja, Boletova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1709861, reg. št. 257841, izdala UE
Ljubljana. gnt-223627
Žagar Dušan, Trata I, št. 11, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1546580, reg. št. 3030, izdala UE Kočevje.
gnq-223580
Žnidaršič Božidar, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1729201, reg. št. 16852, izdala UE
Vrhnika. gns-223628

Zavarovalne police preklicujejo
Anakieva Nada, Bleiweisova cesta 31,
Kranj, zavarovalno polico, št. 365584, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-223294
Babič Mohamed, Kanižarica 14/a,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 839180,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-223595
Bonjevac Goran, Vodnikova 3, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 211765, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-223702
Čučnik Franc, Polana 40, Loka pri
Zidanem Mostu, zavarovalno polico, št.
15771666, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnz-223596
Fredojevič Dragan, Zolajeva ulica 53,
Maribor, zavarovalno polico, št. 319967,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-504
Fridrih Bernard, Prešernova 22, Maribor,
zavarovalno polico, št. 86955, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m-516

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gazvoda Vojko, Ratež 16C, Brusnice,
zavarovalno
polico,
št.
383288.
gnm-223284
Kavčič Boštjan, Koprska 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 315875, izdala
zavarovalnica Tilia. gnt-223302
Klemenčič Petra, Poljanska cesta
104, Gorenja vas, zavarovalno polico, št.
853509, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-223280
Klepac Jure, Slivna 15, Vače, zavarovalno
polico, št. 906703, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnv-223650
Koprivnik Janko, Cesta dveh Cesarjev
104, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
254519, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnu-223401
Kun Eva, Glavni trg 13, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 00101814089.
gnl-223285
Mihelič Dragan, Hočka cesta 31 K, Hoče,
zavarovalno polico, št. 00101735628, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-514
Milkovič Anton, Butoraj 21, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 1043351, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-223393
Mitrevski Suzanka, Frankovo naselje 55,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 314238,
izdala zavarovalnica Tilia. gnf-223591
Pejanović Ksenija, Dol. Mraševo 15, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 00101839710.
gnc-223594
Stajnko Miran, Sokolska ulica 31, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0010184648, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-515
Vadnu Zoran, Kidričeva 3 A, Maribor,
zavarovalno polico, št. 319987,7, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-522
Vegi Štefan, Cesta na Trato 34,
Kočevje, zavarovalno polico, št. 40 292889.
gnn-223708
Vinko Ivan, Kardeljeva 59, Maribor,
zavarovalno polico, št. 296859, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-528
Vinko Ivan, Kardeljeva 59, Maribor,
zavarovalno polico, št. 296691, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-527
Žagar Marko, Jablan 35, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 339499. gni-223288

Spričevala preklicujejo
Aleš Anja, Belokranjska 13, Ljubljana,
indeks, št. 11030259, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gns-223303
Andelkovič Dejan, Pesnica 29, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-507
Babič Tina, Senožeče 109, Senožeče,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole
Postojna,
izdano
leta
1999.
gne-223592
Bezjak Aleš, Čečovje 55, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-526
Biber Branko, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 4. letnik
Gimnazije Ljubljana – Šiška izdan leta 2005.
gne-223642
Cimirotić Sara, Vaška pot 16A,
Ljubljana, izkaz OŠ Zalog, izdan leta 2003.
gny-223647
Černigoj Matej, Steletova cesta 5,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu

Srednje tehnične šole Litostroj, izdano leta
1990. gnv-223425
Dakskobler Julij, Ulica Nikolče Tesle 33/a,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Nova Gorica. gnu-223601
Felicijan Matjaž, Topniška ulica 2,
Ribnica, spričevalo o končani OŠ France
Prešeren Ribnica. gnc-223544
Frešer Vlado, Kalše 19, Šmartno na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Kmetijske šole
Svečina št. 341/II. m-508
Gosak Justina, Paradišče 11, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnm-223609
Gričar Mateja, Rumanja vas 37a, Straža,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2005. gnw-223649
Hegediš Martina, Seidlova cesta 31, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1984. gns-223553
Janževec Katja, Podnart 63, Podnart,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
v Kranju, izdano leta 2004. gny-223597
Jašić Elvisa, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
spričevalo 1. in 3. letnika in obvestilo o
uspehu na zaključnih izpitih Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2001. gnk-223311
Kalin Leon, Pečinska ulica 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna,
izdano leta 1976. gnh-223289
Karadžić Vladimir, Župančičeva 3,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Edarda
Kardelja v Trzinu. gnb-223295
Karlatec Metka, Regentova 20, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje glasbene
šole Maribor, izdano leta 1975. m-503
Kodrič Uroš, Mrtvice 26, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, program ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. gnx-223448
Kolenc Gorazd, Ulica heroja Mašere in
Spasiča 4, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991.
m-511
Kopač Tomaž, Smetanova ulica 90,
Maribor, spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ
bratov Polančičev, zaključno spričevalo,
izdano leta 1996. m-521
Kordiš Robert, Trg 25 maja 13, Sodražica,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem, št. 1888, izdano leta 1996.
gnf-223395
Korpič Miran, Čepinci 110, Petrovci,
letno spričevalo SKŠ Rakičan za šolsko leto
2004/05. gnd-223593
Kotnik Anita, Ravne 133a, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole, Gimnazija Ljubljana, izdano leta 2005.
gny-223347
Kozinc Rajko, Tunjiška 2B, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko Šentvid, izdano leta 1986.
gnk-223661
Kramberger Anže, Borštnikova 39,
Maribor, spričevalo 1. letnika Tehnične
gimnazije SERŠ Maribor, izdano leta
2003/2004. m-509
Kravanja Radko, Gregorčičeva 31,
Kobarid, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
strojne šole. gnf-223291
Lesjak Dušan, Draženska cesta 18, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu trgovskega
poslovodjo, izdano leta 1993. gny-223697
Lešnik Zlatko, Kolmanova cesta 121,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za kmetijstvo, izdano leta 1984.
m-512
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Letica Vinko, Ilica 520, Zagreb, Hrvaška,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1988. gnc-223298
Lukner Danilo, Maistrova, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
pri Tam Tehnična šola za indust.strojne
tehnike Maribor, izdano leta 1978. m-525
Mali Mateja, Golnik 11, Golnik, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje ekonomsko turistične
šole Radovljica, izdano leta 1998 in 1999.
gnc-223394
Masle Sergeja, Vodovodna cesta 25,
Logatec, spričevalo 1. letnika Srednje lesne
šole v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na
ime Urbas Sergeja. gnt-223602
Mavrič Primož, Kolaričeva 3, Maribor,
indeks, št. 37000654, Veterinarske fakultete
v Ljubljani leto izdaje 2000. gnd-223343
Mihevc Eva, Gradišnikova 6, Borovnica,
indeks, št. 42022706, izdala akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gnc-223644
Mržek Mitja, Dutovlje 60/a, Dutovlje, 7.
razreda devetletne OŠ Dutovlje, izdano leta
2004. gnh-223414
Muršec Sanja, cesta 4. julija 27, Spodnji
Duplek, spričevalo 4.letnika Srednje trgovske
šole maribor, izdano leta 2004/2005. m-529
Nedeljković Radoje, Gerbičeva 40,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnk-223636
Novak Simon, Videvova 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-524
Nunič Maja, Pivška 4, Postojna, diplomo
Poklicne šole Kranj št. matičnega lista
I/P-600, izdana leta 1981 na ime Đakovič
Zdravko. gnx-223398
Petelin sonja, Brezovica pri Borovnici 3,
Borovnica, preklic obvestila o uspehu pri
maturi in spričevala 3. in 4. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdanega leta
2002 in 2003, objavljenega v Ur. l. RS, št.
81/2005. gny-223297
Pintarič Mateja, Teslova 6, Maribor,
spričevalo 3.in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2004/2005. m-501
Plahuta Maja, Tučna 5, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2005.
gns-223428
Planinc Vida, Ulica Antona Trstenjaka 7,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Slavko
Šlander Maribor, izdano leta 1969. m-502
Plavčak Štefan, Gubčeva ulica 11, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnt-223689
Plut Mojca, Ul. Nadgoriških borcev 36,
Ljubljana-Črnuče, diplomo in spričevalo 4.
letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano na ime Lah Mojca.
gnp-223606
Podboj Jože, Lesno Brdo 30, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1976.
gnj-223612
Primožič Matej, Prežihova 19, Maribor,
spričevalo III. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-523
Rakun Franc, Šentjanž 9, Rečica ob
Savinji, spričevalo o končani OŠ Rečica ob
Savinji, izdano leta 1963. gnp-223306
Redžepagić Mirela, Delakova ulica 18,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnv-223300
Ristovska Nataša, Tavčarjeva 2, Novo
mesto, indeks, št. 18051046, izdala FF v
Ljubljani. gnf-223641

Robar Mateja, Gabernik 80, Zgornja
Polskava, spričevalo diploma o končani
izobrazbi Srednje kmetijske šole MB, izdano
leta 1988. m-506
Rus Julko, Selovec 39, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Kovinarske šole Muta,
izdano leta 1979. gnq-223305
Satler Miran, Zagrebška 121a, Ptuj,
spričevalo 4. letnika in diploma Strojne in
metalurške šole Ptuj, izdano leta 1989/1990.
m-519
Seizović Krstan, Cesta Simona Blatnika
1, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1982. gnl-223660
Sopič Mojca, Začret 27, 3202 Ljubečna,
spričevalo 7. razreda OŠ Ljubečna, izdano
leta 2005. gng-223290
Stoilovič Truda, Livadna 30, Maribor,
spričevalo 5. razreda OŠ Lovrenc na
Pohorju, izdano leta 1975. m-520
Špelič Nika, Gabrijele 15A, Krmelj,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003. gnz-223296
Špoljar Vladimir, Vodnjan, Trgovačka 3,
52515 Vodnjan, Hrvaška, diplomo št. 875/83
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v
Mariboru, leta 1983. gne-223342
Špur Petra, Žlebe 1L, Medvode,
spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole Celje,
izdano leta 2004. gng-223315
Štarus Vesna, Trnava 39, Gomilsko, letno
spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacje v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnw-223699
Štepec Katja, Hradeckega 30, Ljubljana,
indeks, št. 20050344, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnf-223616
Tavčar Mateja, Hotemaže 67c, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Srednje šole ekonomske in administrativne
usmeritve Kranj, izdano na ime Vrhovnik
Mateja. gnk-223286
Toplak Matjaž, Limbuška 24, Maribor,
spričevalo 8. razreda Andragoški zavod
Maribor, izdano leta 1998. m-517
Vočanec Matej, Kidričevao naselje 23,
Postojna, indeks, št. 42053008, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gny-223547
Žagar Benjamin, Ulica svobode 117,
Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Josip Jurčič Ivančna
Gorica, izdano leta 1997. gnt-223452

Ostale listine preklicujejo
ALPETOUR Potovalna agencija d.d.,
Mirka Vadnova 8, Kranj, družba Integral
prevozi, turizem,prodaja vozil in servisi
preklicuje
veljavnost
izvoda
licence
skupnosti, št. GE001071/00185 za avtobuse
z reg. št. KR Z6-320, KR 46-23H in KR
96-81P. gnb-223420
Andlovic Rajko, Globoka pot 13,
Prestranek, izkaznico vojnega veterana,
št. 006499, izdala UE Postojna dne 11. 12.
1996. gnj-223287
Artač Janja, Tiranova ulica 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-223310
Arzenšek Zlatka, Poštna pot 8, Celje,
delovno knjižico. gnq-223605
Beganović Murt s.p., Mladinska ulica 21,
Ljubljana, izvod nacionalne licene št. 396 za
tovorno vozilo z reg. oznako LJ 13-01C in
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LJ J8-44X veljavnost do 5. 1. 2005, izdala
OZS. gnp-223631
Begič Sašo, Brestovo 23, Cerknica,
vozno karto, št. 001 0076, izdal Integral
Notranjska. gng-223590
Breznik Sebastjan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 19A, Šmartno pri Slov.Gradcu,
vozno karto, št. 1717, izdal LPP – 100% s
spremljevalcem. gnj-223662
Čretnik Tomaž, Pucova 5, Celje, delovno
knjižico. gnj-223412
Hafizović Ismet, Železarjeva 23, Jesenice,
delovno knjižico. gnv-223700
Hribar Jerneja, Volčji potok 5, Radomlje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska
šola v Ljubljani. gnl-223635
Ivanuša Rozalija, Cesta zmage 111,
Maribor, Delovna knjižica- dvojnik št. 2480
leto 1984. m-505
Jevnišek Goran, Zavrh nad Dobrno 21e,
Dobrna, službeno izkaznico, št. 009274,
Ministrstvo za notranje zadeve. gny-223397
KARA d.o.o., Savska cesta 34, Kranj,
licenco, št. G 0000137/03155/201 za vozilo
z reg. št. KR 44-44N. gnm-223309
Kordiš Robert, Trg 25 maja 13, Sodražica,
delovno knjižico. gnz-223396
Lazić Nataša, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-223282
Leskovec Jon, Dolenja vas 43, Cerknica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič
Ljubljana. gnd-223643
Matuš Lado, Kamna Gorica 41, Kamna
Gorica, delovno knjižico. gno-223632
Otorepec Leo, Strag 10, Makole, vpisni list
za čoln, št. 01/03-659/2001. gnp-223281
Ozimek Edo, Hrastovica 15, Mokronog,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za voznika izrednih
prevozov, št. 751, izdalo Ministrstvo za
promet dne 14. 6. 2001. gnx-223402
Pekolj Peter, Bernekerjeva ulica 4,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-0561, s ser. št.
14367, izdala Uprava RS za pomorstvo dne
22. 3. 2004. gnb-223645
Pekolj
Peter,
Bernekerjeva
ulica
4, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-1026/1-2003. gnz-223646
Peljhan
Matej,
Ulica
Koroškega
bataljona 9, Ljubljana, vpisni list za čoln,
št. 3734-3678/99-04 za čol z reg. oznako
KP-1635. gny-223672
Petecin Mirko s.p., Mariborska cesta 86,
Celje, dovolilnici za Makedonijo 3.državo
s serijskima številkama 5530 in 5532.
gnj-223637
Peterlin Anja, Dolnje Retje 14, Velike
Lašče, študentsko izkaznico, št. 21041539,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-223327
Petrovčič Domen, Maistrov trg 13, Kranj,
dijaško izkaznico, izdal Šole za strojništvo
Škofja Loka. gnm-223709
Pirc Peter Bernard, Breg ob Savi 99,
Mavčiče, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična Gimnazija v Ljubljani. gni-223688
PLAN 37 d.o.o. inžiniring, Beethovnova
9, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
26251-00090/2005, izdan 27. 5. 2005.
gny-223422
Pleteršek Emil, Pohorska cesta 26, Hoče,
izkaznico vojnega veterana, št. 006397
izdana 2004 v MB. m-518
Polc Nina, Kovaška cesta 113, Lovrenc
na Dravskem polju, vozno karto, št. 00678,
izdal Certus Maribor. m-513
Pucelj Katja, Brilejeva 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19811888,
Ekonomska fakulteta. gnt-223552
Račič Tamara, Brunov drevored 11, Tolmin,
vozno karto, št. 0503112. gne-223392

Stran

4188 /

Št.

55 / 26. 5. 2006

Remškar Peter, Golo 40, Ig, delovno
knjižico. gnw-223299
Roglič Tomo, Cankarjev trg 5/a, Zagorje
ob Savi, vpisni list za čoln, št. 26251-1218/1
2004. gnx-223698
SINODA d.o.o., Zbilje 4/c, Medvode,
delovno dovolenje, št. 442-6008/05-0400-1672
za tujega državljana Majić Željkota s stalnim
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prebivališčem Čepin, Kralja Zvonimirta 221,
Hrvaška. gnv-223600
Šeme Tomislav, Novo polje, Cesta IX/12,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-223390
Šolar Monika, Brezje 55/a, Brezje,
delovno knjižico. gnu-223701
Tkavc Ksenija, Čopova ulica 6, Žalec,
delovno knjižico. gnn-223308

Tomše Viktor, Gorenje Skopice 5, Krška
vas, delovno knjižico. gnn-223283
Zager Tina, Ljubljanska 1A, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 04031717,
Fakulteta za upravo Ljubljana. m-510
Žlogar Erika, Rožna dolina, cesta
VIII/8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
50040212, Teološka fakulteta. gnv-223450
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