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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN‑15.G
Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
gradenj
Št. 080-09-4258
Ob-16221/06
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 15. 5. 2006.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja fekalne kanalizacije
Selca–Dolenja vas (5. faza).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izveden je bil pregled po kriterijih
iz razpisne dokumentacije za najugodnejšega ponudnika, na podlagi katerega je bil
izbran ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,834.902,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba 38,859.278,11 SIT in
najnižja ponudba 29,834.902,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

9. 6. 2006

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2006.
Občina Železniki

ZJN‑15.S
Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70.
člena Zakona o javnih naročilih naročamo
objavo obvestila o oddaji naročila storitev
Št. 6401-10/2006/13
Ob-16072/06
1. Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje.
2. Naslov naročnika: Tržaška c. 21, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 2. 2006.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le domače
pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne kemijske veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
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njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Kemijski inštitut, Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod,
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje
vse pogoje za priznanje etalona za enoto
množina snovi, področje varovanja okolja,
vrsta vzorca odpadne in površinske vode za
nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu
s 4. členom Pravilnika o nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba o priznanju etalona
enote za množino snovi, področje varovanja
okolja, vrsta vzorca odpadne in površinske
vode za nacionalni etalon. Zato je Urad dne
13. 2. 2006 sprejel sklep o oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa Kemijskemu
inštitutu, Laboratoriju za kemijo, biologijo in
tehnologijo vod, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona enote za množino snovi na osnovi
1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN, ki
predvideva oddajo naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemijski inštitut, Laboratorij
za kemijo, biologijo in tehnologijo vod, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi, področje varovanja okolja, vrsta
vzorca odpadne in površinske vode.
7. Pogodbena vrednost: 5,244.962,62
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 5. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-16075/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi
Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/660-68-95, faks +386/5/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-Izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl.
ekon., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/660-68-95, faks +386/5/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava kurilnega olja.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava kurilnega olja.
Predviden rok trajanja pogodbe: 3 leta.
Predvidena
vrednost
brez
DDV
330,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 2. 6. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/BR-06.
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: 29. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-16268/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Goriška lekarna Nova Gorica, kontaktna oseba: Mirjana Zelen, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-34-50, faks 05/330-34-49, elektronska pošta: goriska.lekarna@siol.net, internetni naslov: www.goriskalekarna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zdravila, MTP in blago za
nadaljnjo prodajo.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.40.00.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ocenjena vrednost 9.000,000.000 SIT za tri
leta.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 9. 2006.
II.5) Drugi podatki: oddaja javnega naročila bo potekala po omejenem postopku.
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: 1. 6. 2006.
Goriška lekarna Nova Gorica

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:
2. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana

Št. 15
Ob-16383/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/06.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.83.64.10-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nabava dveh plinskih agregatov moči po 1
MW na odlagališču Barje v Ljubljani. Ocenjena vrednost naročila 320,000.000 SIT.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Ob-16493/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTV Slovenija, javni zavod, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-031/2006-1L-ODP/B.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava električne energije za potrebe RTV
Slovenija.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-031/2006-1LODP/B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 30. 5. 2006.
RTV Slovenija, javni zavod

Št. 371/06
Ob-16442/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1525 Slovenija, 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, tajništvo komercialnega sektorja, 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.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskani obrazci.
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 tiskanih
obrazcev za potrebe bolnišnice.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70 mio/1 leto;
210 mio/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.82.00.00-4, 78.10.00.00-8.
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 skup
nosti: ne.

Gradnje
Ob-16074/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Danilo Lončarič, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-24, faks 02/843-28-50, elektronska pošta: dani.loncaric@slov-bistrica.si, internetni naslov: www.slovenska-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja 2. OŠ v Slovenski Bistrici.
II.2) Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica,
Šolska ulica.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja in
zunanja ureditev.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.000,000.000 in 1.100,000.000 SIT.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
Občina Slovenska Bistrica – občinski proračun, Ministrstvo za šolstvo in šport – državni
proračun.
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IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-7/2006.
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: 30. 5. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-16077/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Blanka Šmit, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/565-57-30,
faks 03/566-40-11, elektronska pošta: blanka.smit@zagorje.si,
internetni
naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: In-tact d.o.o., kontaktna
oseba: Ludvik Fain u.d.i.a., Cesta 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
041/650-806, faks 03/566-90-83, elektronska pošta: In-tact@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča in vrtca na Izlakah.
II.2) Kraj izvedbe: Izlake.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 50/501; 501,1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija
in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča
in vrtca na Izlakah.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 600,000.000 SIT in 650,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
30. 8. 2006.
II.7) Datum zaključka: 30. 8. 2007.
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: 31. 5. 2006.
Občina Zagorje ob Savi

Javni razpisi
Blago
Ob-16471/06
Preklic
Preklicujemo javni razpis: reševalno vozilo za nenujne prevoze št. naročnika B_006,
objavljen v Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12764/06.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-16133/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46, z dne 5. 5. 2006,
Ob-12760/06 (Nakup strojne opreme za
vzdrževanje golf igrišča), se popravita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 15. 6. 2006 ob 10.30.
Kobilarna Lipica

Št.

Ob-16311/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku za medicinske pripomočke, objavljenem v Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12453/06, se popravijo pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije, rok za sprejemanje ponudb in rok za javno odpiranje
ponudb kot sledi v nadaljevanju:
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. 2006 do 11.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-16452/06
Popravek
V javnem naročilu Dobava opreme za
zalivanje reg, katero je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55, z dne 26. 5. 2006,
Ob-14703/06, se spremenita točki II.3) in
III.1.1) tako, da pravilno glasita:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT za vse ponujene
sklope oziroma 500.000 SIT za vsak ponujeni sklop.
DARS, d.d.
Ob-16498/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izbiro dobaviteljev za dobavo avtomatiziranega aparata za
identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanja
njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55 z
dne 26. 5. 2006, Ob-14959/06, se spremeni
IV.3.7.2) točka objave tako, da se pravilno glasi: IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2006 ob 9. uri na naslovu naročnika Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska ulica 1.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-16516/06
Popravek
V Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15411/06, je bil objavljen JR po postopku s pogajanji za hematološki analizator.
Pravilno se vrsta postopka izvedbe javnega
naročila glasi: odprti postopek:
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-15903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktni
osebi: Bogdan Lilija, Milan Fakin, Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-77-00, faks 03/566-77-14,
elektronska pošta: lilija@kop-zagorje.si;
milan.fakin@kop-zagorje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 večnamenskega tovornega vozila skupne mase do 3500 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.
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 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
(10 % od ocenjene vrednosti).
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% fiksne pogodbene vrednosti z DDV).
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (10% fiksne pogodbene
vrednosti z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Delno plačilo v višini 10,800.000 SIT najmanj 30 dni po izvedbi posla,
Plačilo razlike do polne cene (z DDV)
do 31. 1. 2007, plačljivo v evrih po tečaju
zamenjave (prvi odstavek 5. člena Zakona
o dvojnem oznečavenju cen).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost katere predmet
je javno naročilo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem,
– poravnani davki in prispevki.
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. garancijski rok,
3. rok plačila,
4. 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: 10. 7. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na TRR št.:
26338-0012342595 Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12. uri, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje
ob Savi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-15904/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Marino Buzleta, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-100,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vodovodni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– cevi, fazoni (spojniki) in armature,
– univerzalni fazoni (spojniki), spojke
univerzalne, navrtni zasuni z bajonetnimi
spoji in integriranimi tesnili, kroglični zasuni in fitingi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ulica 15. maja 13, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3 mio SIT.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem
uradu).
2. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
3. Dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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4. Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali če je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave iz razpisne dokumentacije,
– originalni tekst podpisa blaga z vpisanimi cenami po enotni meri in vrednostjo
ponudbenih del po posameznih postavkah,
– referenčna lista.
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. 12. 2006.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov TRR s št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.,
s pripisom Plačilo razpisne dokumentacije
– vodovodni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 7. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 11. uri; Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
(mala sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Ob-16054/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000, faks
03/42-33-757, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SB Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042, faks
03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: SB
Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič,

Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža plaščnega kabineta za potrebe bolnišnične pralnice, 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža plaščnega kabineta
za potrebe bolnišnične pralnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. dobava in montaža plaščnega kabineta za potrebe bolnišnične pralnice,
2. dobava in montaža stroja za likanje
rokavov za potrebe bolnišnične pralnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 80 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna 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: 60-dnevni plačilni rok po izvršeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: natančno opisani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: natančno opisani v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisani
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisani 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 14. 7. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa SBC
št.: 01100-6030276827, dvig dokumentacije
je možen le s predložitvijo potrdila o plačilu
in po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 11.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 12. uri; sejna soba pravne službe, Gregorčičeva 7, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 430-78/2006
Ob-16080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks 04/586-92-16,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6, 4270, Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-75, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža kuhinjske opreme na
Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
4270 Jesenice.
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 javnega naročila, to je dobava in
montaža opreme vse v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek do 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
in sicer predložitev bianco menice skupaj z
menično izjavo in pooblastilom za unovčenje menice.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
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potrebno ali lastno izjavo, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, v skladu
s predpisi s predpisi,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-78/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 5.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43007806.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila 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 21. 9. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Občina Jesenice
Št. 252-1/06-3
Ob-16082/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”,
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med. spec. radiolog
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(05/330-10-50); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/330-15-50);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-80, faks 05/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 „RTG aparat za skelet“
(252-1/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo in montažo RTG aparata za skelet.
Predmet javnega naročila zajema tudi
ureditev prostora za montažo aparata in
vzdrževanje aparata (servisni pregledi) v
eksploatacijski dobi (10 let).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Oddelek
za radiologijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava RTG aparata za skelet skladno
z bistvenimi zahtevami naročnika (Tehnične
specifikacije-minimalne zahtevane lastnosti
predmeta javnega naročila in izpolnjevanje
pogojev za priznanje sposobnosti), kot je
predvideno v razpisni dokumentaciji;
– ureditev prostora za montažo aparata;
– vzdrževanje (servisni pregledi) za celotno eksploatacijsko dobo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: primopredaja predmeta JN „RTG
aparat za skelet in zagon v živo“ v 60 dneh
po podpisu pogodbe; vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi RTG aparata za
skelet (10 let od primopredaje predmeta JN
„RTG aparat za skelet“.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati najmanj 90
dni od roka za oddajo ponudbe oziroma do
prejema finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu
z določili Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (RTG aparat za skelet): Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti. Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do pri-
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mopredaje plus en dan, najkasneje pa štiri
mesece od podpisa pogodbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku aparata: Ponudnik, ki bo
uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
Garancija mora veljati še 30 dni po poteku
garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v pogodbi. Brez izročitve garancije za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje): Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe izročiti
tudi bančno garancijo za dobro in učinkovito
izvajanje servisnega pregleda za ves čas
trajanja pogodbe, v višini 5% ponudbene
vrednosti servisnih pregledov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora zagotavljati odlog plačila najmanj
60 dni od dneva prejema računa, izdanega
v zakonskem roku od uspešno opravljene
primopredaje za dobavo in montažo RTG
aparata za skelet; za storitev vzdrževanja
pa odlog plačila 30 dni od prejema potrdila
o opravljenem delu.
II.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa 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 z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujenega
medicinskega pripomočka skladno s PECA
sporazumom;
– dostava RTG aparat za skelet (v nadaljevanju: aparat) franco naslov zavoda - v
prostor za montažo, montaža ter “zagon v
živo” na lastne stroške;
– ponujeni aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in
normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;
– ponujen aparat mora biti zadnje generacije;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
prospekte ponujenega aparata z navedbo
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bistvenih tehničnih lastnosti. Ponudnik se
z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru
izbora po javnem naročilu predložil servisne
priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
– izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo za aparat šteto od uspešno opravljene
primopredaje. V obdobju, v katerem garanciji veljata, ponudnik zagotavlja odpravljanje
okvar in napak v delovanju aparata, vključno
z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na
svoje stroške;
– ponudnik mora v ponudbi ponuditi izhodiščno ceno za vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi (10 let) (servisni
pregledi). Izhodiščna cena mora biti ponujena v SIT. V eksploatacijski dobi se bo cena
revalorizirala enkrat letno, in sicer v višini
spremembe drobnoprodajnih cen v RS v
preteklem letu;
– ponudnik se s podajo ponudbe za aparat zaveže, da bo v primeru, če bo njegova ponudba izbrana, z naročnikom sklenil
vzdrževalno pogodbo za celotno obdobje
eksploatacije pod pogoji vzdrževanja, kot so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
– ponudnik mora v ponudbi zagotoviti
pooblaščeno servisno službo v RS za čas
pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) RTG aparata za skelet (v nadaljevanju: aparat) preko katere bo izbrani ponudnik zagotavljal servisne preglede skladno
z navodili proizvajalca aparata oziroma na
poziv naročnika v najkrajšem možnem času
izven garancijskega roka popravil aparat za
pogodbeno dogovorjeno ceno popravil;
– izbrani ponudnik bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije)
aparata zagotavljal originalne nadomestne
dele za aparat v RS (rok dobave nadomestnih delov ne bo daljši od 4 dni);
– izbrani ponudnik bo moral za ceno
navedeno v ponudbi po dobavi in montaži
izvesti usposabljanje šestih radioloških inženirjev na oddelku za radilogijo ter dveh naročnikovih vzdrževalcev za potrebe vzdrževanja aparata, ki ga je ponudil v ponudbi;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti tehnično dokumentacijo za pripravo prostora za montažo
aparata, izdelano skladno z veljavnimi predpisi v RS;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi izdelati načrt postavitve
in priključitve aparata in o njem pridobiti
soglasje naročnika;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti pripravo prostora, energetskih in drugih priključkov ter
zagotoviti, da bodo dela opravljena skladno
z veljavnimi predpisi v RS in v EU;
– izbrani ponudnik bo moral zagotoviti odstranitev obstoječega RTG aparata in
odvečne opreme ter instalacij iz prostora,
kjer bo nameščen ponujeni aparat in odvoz
odstranjenega na lokacijo v dogovoru z naročnikom;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti izvedbo vseh
potrebnih opravil in pridobiti vse listine in
soglasja, ki jih zahtevajo predpisi s področja
varstva pri delu;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti dokončno montažo
aparata, zagon aparata, izvršiti vse potrebne
meritve in testiranja ter pridobiti predpisana
dovoljenja za obratovanje aparata.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Če ni v teh navodilih za posamezne
dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij dokumentov. V desnem
zgornjem robu vsake kopije mora ponudnik
napisati številčno oznako besedila v obrazcu, na katerega se nanaša, ali priloge ločiti
s pregradnimi listi oziroma kartoni. Starost
dokumentov: dokumenti morajo odražati aktualno stanje ne glede na njihovo dejansko
starost, razen tam, kjer je zahtevan dokument za določeno obdobje ali datum.
Priloge morajo biti podane v naslednjem
vrstnem redu:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št: 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti.;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), 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 (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
Ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.);
– 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: (priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«;
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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil RTG aparat za skelet v skladu z
bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi
v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (priloga št. 6) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
smo ponudili RTG aparat za skelet v skladu
z bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
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 14. 7. 2006.
Cena 5.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD – JN „RTG aparat za skelet“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete
za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo
potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do končne primopredaje plus en
dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: 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 ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-16084/06
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,
internetni naslov: www.posta.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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniških stolov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovne enote po Sloveniji in uprava družbe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. oblazinjeni vrtljivi stol – 350 kosov,
2. oblazinjeni vrtljivi stol – 70 kosov,
3. delovni vrtljivi stol – les – 230 kosov,
4. visoki delovni vrtljivi stol – les – 10
kosov,
5. oblazinjeni vrtljivi stol – 6 kosov,
6. konferenčni kovinski stol – 5 kosov,
7. konferenčni kovinski stol – 6 kosov,
8. klubski kovinski stol – 10 kosov,
9. klubski kovinski stol – blago – 6 kosov,
10. vrtljivi usnjeni stol – visoki naslon – 2
kosa.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
Tehnične specifikacije so priloga razpisne
dokumentacije.
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: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma 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 25. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– garancija najmanj 5 let,
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– dokumentacija: ponudnik predloži slike
ali kataloge in tehnične podatke za posamezno opremo,
– za stole ponudnik predloži veljavne in
zahtevane certifikate o izpolnjevanju standardov SIST EN 1335/1-2-3; 1376-1, stoli pa morajo biti opremljeni z deklaracijsko
nalepko; za stole, ki so prevlečeni z blagom
pa tudi deklaracija o blagu ter vzorec blaga
in katalog za izbiro barve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80%,
2. garancija – 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 25. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 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: 30. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 230-1/06-3
Ob-16085/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Renato Gomišček (05/330-14-56); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-60); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/330-15-80), Ulica padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.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: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”medicinski in tehnični
plini” (št.: 230-1/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava blaga:
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1. Medicinski plini
Šifra
Naziv artikla
artikla		

294116
051626
294113
294112
051640
011347M
051625
294115
294114

Okvirna letna
poraba

DUŠIKOV OKSIDUL N20 TIP 10 narko – v jeklenki je 8,00 kg
DUŠIKOV OKSIDUL N20 TIP 40 narko – v jeklenki je 30,00 kg
KISIK PLINASTI O2 medicinski polnjenje malih jeklenek
KISIK PLINASTI O2 TIP 10 medicinski v jeklenki je 2,10 kg
KISIK PLINASTI O2 TIP 40 medicinski v jeklenki je 8,50 kg
KISIK TEKOČI O2 medicinski
OGLJIKOV DIOKSID CO2 TIP 10 čisti – v jeklenki je 10 kg
OGLJIKOV DIOKSID CO2 čisti – polnjenje malih jeklenek
OGLJIKOV DIOKSID CO2 TIP 40 čisti – v jeklenki je 30 kg

200 kg
4320 kg
10 kg
44 kg
1224 kg
60.000 kg
20 kg
10 kg
30 kg

2. Tehnični plini
Šifra
Naziv artikla
artikla		

251241
295378
294144
294118
294119
295723

Okvirna
letna poraba

ACETILEN TIP 40 – tehnični – v jeklenki je 6,30 kg
ARGON 4,8 TIP 10 200 bar UN1006 – polnjenje malih jeklenk
ARGON TIP 40 – varilni zaščitni plin v jeklenki je 11,00 kg
KISIK PLINASTI O2 TIP 10 tehnični – v jeklenki je 2,10 kg
OGLJIKOV DIOKSID CO2 – varilni zaščitni plin v jeklenki je 30,00 kg
ARGON 4,8, TIP50, 200 bar, laboratorij 024-10, v jeklenki je 17,86 kg

Tehnične zahteve posameznih plinov
Kisik tekoči 02 medicinski:
1. kvalitete 2,5, več kot 99,5% (V/V) kisika,
2. vsebnost ogljikovodikov v Vpm (V/V)
največ 20.
Kisik plinati 02 medicinski:
1. kvaliteta 2,5, več kot 99,5% (V/V) kisika,
2. vsebnost ogljikovodikov v Vpm (V/V)
največ 20,
3. vsebnost ogljikovega dioksida (CO2) v
Vpm (V/V) največ 10.
Ogljikov dioksid CO2 – čisti:
1. vsebnost (CO2) nad 99,9%,
2. vsebnost vlage do 50 ppm,
3. vsebnost CO do 10 ppm,
4. dovoljena kislost do 20 ppm,
5. kontrola vlage – analiza jeklenk
100%.
Dušikov oksidul N2O – narko – kvaliteta
2,0:
1. vsebnost (N2O) najmanj 99,0 vol. %,
ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po
Ph, Eur.
Argon 4,8 TIP 50 – laboratorijski:
1. vsebnost Ar nad 99,998%,
2. vsebnost O2 pod 5 vpm,
3. vsebnost H2O pod 5 vpm,
4. vsebnost CO2 pod 0,2 vpm,
5. vsebnost skupni CH pod 0,2 vpm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava predmeta javnega
naročila fco – razloženo Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Ul. padlih borcev
13a Šempeter pri Gorici – skladišče plinov
energetike in Stara Gora, Liskur 19 – skladišče plinov energetike.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: udeleženec mora ponuditi vse razpisane artikle.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
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:
Na poslovnem področju:

48 kg
4 kg
1 kos
9 kg
30 kg
71 kg

– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– 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;
– da udeleženec ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti udeležencu ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
udeleženčevega poslovanja; če poslovanje
udeleženca vodi izredna uprava ali, če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu 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 udeleženec ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da udeleženec v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
eni organizaciji;
– da nudi najmanj 60 dnevni plačilni
rok;
– da bo dobavljal blago na dogovorjen
kraj naročnika v roku 48 ur od prejetega
pisnega naročila naročnika fco razloženo, v
izjemnih primerih pa tudi v krajšem roku;
– da bo udeleženec dobavljal blago skladno s specifikacijami naročnika;
– da je udeleženec pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih pred
objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal
upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga
in nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– da je ponujeni predmet javnega naročila skladen s predpisi o kakovosti po veljavni

zakonodaji Republike Slovenije in EU ter
da ima udeleženec organizirano službo za
kontrolo kakovosti;
– da bo udeleženec na svoje stroške
vzdrževal in atestiral jeklenke;
– da bo udeleženec na svoje stroške v
skladu s predpisi postavil svoj rezervoar za
kisik-tekoči O2 medicinski skupaj s plinsko
redukcijsko postajo ter da ju bo na svoje
stroške vzdrževal in atestiral.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da udeleženec ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– lastna izjava »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z našim poslovanjem in nam ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
podkupovanja in nismo bili obsojeni za to
kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima udeleženec svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
udeleženec ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo udeleženca, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
– izjava o dobavljanju blaga najmanj eni
organizaciji (OBR-I/6);
– izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/7);
– izjavo o zagotavljanju dobave blaga in
dobavnem roku (OBR-I/8);
– izjavo o zagotavljanju dobave blaga
skladno s specifikacijami naročnika (OBRI/9);
– izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-I/10);
– izjavo o kakovosti (OBR-I/12);
– izjava o vzdrževanju (OBR-I/13);
– izjava o postavitvi in vzdrževanju rezervoarja in plinske redukcijske postaje (OBRI/14).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjavo, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga (OBR-I/11).
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.
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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:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena 5.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN »medicinski in tehnični
plini«. Pri negotovinskem plačilu potrebujete
za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo
potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 12. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v prostorih
sejne sobe upravne službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-16095/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki Inštitut Ljubljana,
Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki Inštitut Ljubljana,
Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki Inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil,
kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in
Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27, faks
+386/1/587-94-06.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 002/06 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
enteralna prehrana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki Inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, Lekarna – Stavba H.

Št.

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:
Obseg javnega naročila po posameznih
postavkah je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo po posameznih postavkah in po posameznih velikostih
pakiranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
6. da je ekonomsko-finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni,
da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni;
7. skladnost izdelkov s Pravilnikom o živilih za posebne zdravstvene namene.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
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2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež;
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju;
– BON 1/P ali BON 2;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. potrdilo – notifikacija o prvi prijavi, ki
ga izda Zdravstveni inšpektorat RS (Ministrstvo za zdravje).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 3.600 SIT, kadar se bo razpisna
dokumentacija pošiljala po pošti v pisni obliki ali jo bodo potencialni ponudniki prevzeli
osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski pošti, je v tem
primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli, da se jim razpisna dokumentacija pošlje
po pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati 3.600 SIT. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal po
prejetju pisnega zahtevka, z navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu
razpisne dokumentacije.
Št. transakcijskega računa naročnika je
01100-6030277797.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli
prevzeti razpisno dokumentacijo osebno pri
naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača
na blagajni naročnika.
Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski pošti, je v tem primeru
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006
ob 12. uri; Onkološki Inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna
soba – stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik bo
moral v ponudbi za vsak ponujeni izdelek
predložiti po 1 vzorec in fotokopijo deklaracije izdelka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-16099/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktna oseba:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.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: 430-8/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup pohištva (miz, omar, stolov, predalnikov, mini
kuhinj) za carinski urad Brežice, Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije v okviru carinskih
uradov Brežice, Celje, Dravograd, Jesenice,
Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica in Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC 36.1, 36.11,
36.12,36.13, 36.14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 5. 8. 2006 in konec
20. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
primeru, da ponudba ponudnika presega
30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT. Ponudniku ni potrebno
predložiti garancije za resnost ponudbe, če
njegova ponudba ne presega 30 mio SIT.
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V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe,
z menično izjavo, v višini 1,000.000 SIT.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10
dneh po sklenitvi pogodbe predložil:
– garancijo v višini 1,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega
30 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico, bianco, podpisano
in s pečatom, z menično izjavo, v višini
1,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak, če njegova
ponudba ne presega 30 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponujeni
plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci, ki se nanašata na obdobje 2002
– 2005, v vrednosti nad 15 mio SIT za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila,
– garancijska doba za pohištvo ne sme
biti krajša od 24 mesecev od dneva dokončanja del,
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje;
1.2. za fizične osebe – samostojne
podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja
izdan s strani krajevno pristojnega davčnega urada;
2. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo
poskrbeli za izpolnjevanje vseh predpisanih
pogojev za začetek opravljanja dejavnosti
(minimalni tehnični in sanitarno-zdravstveni
pogoji);
3. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da ima-

mo poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve;
4. a) podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
imamo poravnane vse zapadle poslovne
obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
10. ponudba (IV. poglavje razpisne dokumentacije);
11. izjava ponudnika (VII. poglavje razpisne dokumentacije);
12. vzorec pogodbe (VIII. poglavje razpisne dokumentacije);
13. tehnična dokumentacija za predmet
javnega naročila (katalogi).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti ponudnika,
za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni vsi pripravljeni
obrazci s strani naročnika v razpisni dokumentaciji v rubrikah »Opis kadrovske strukture«, »Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«,
»Način upoštevanja in reševanja reklamacij« in »Reference« ter priložena tehnična
dokumentacija za predmet javnega naročila
oziroma katalogi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-8/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 7. 7. 2006 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 84. in
97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Carinska uprava RS
Št. 65/2006
Ob-16101/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-00, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si, internetni
naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gasilska brigada Ljubljana,
kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01//234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si, internetni
naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Mojca Kučič, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-12, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščitne obleke za gasilce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Vojkova cesta 19.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 138
kosov zaščitnih oblek za gasilce.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene
vrednosti naročila, izjava banke ali zavarovalnice o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke ali zavarovalnice o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
v skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1-UPB1.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 66 – 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 14. uro ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo
izvesti na TR pri UJP št. 01261-6030194636,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006, 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 13. uri, Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, sejna soba, 1.
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: 1. 6. 2006.
Gasilska brigada Ljubljana
Ob-16130/06
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: Mateja Knez, Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
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03/896-11-42, faks 03/896-11-23, elektronska pošta: mateja.knez@kp-velenje.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) Opis: dobava vozil v letu 2006.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpisna dokumentacija št.
RD-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
vozil v letu 2006 (skupaj 10 kom).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti;
– menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni, leasing.
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;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
– da je finančno in poslovno sposoben.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RD-7/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
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Cena: 8.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR št.: 02426-0012997176, sklic na
št. RD-7/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 ali 32 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 31. 12. 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 ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006 ob
10. uri; Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 360/06
Ob-16210/06
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: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: 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.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup toaletne
konfekcije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
– nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II 1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup toaletne konfekcije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.13.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 21.22.11.00-9, 21.22.22.00-7,
21.22.22.00-7, 25.22.12.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo
2x podaljšanja.
Navedite začasni časovni razpored za
uporabo teh opcij: 12 mesecev od oddaje
naročila.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, z vključenim
DDV. Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od prejema
računa.
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: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo;
2005/109-108546 z dne 8. 6. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 8. 8. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2006 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

VI.3) 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 III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-202/2006/3
Ob-16269/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
pisarniške in pohištvene opreme, birotehnične opreme in druge opreme za PP Lendava,
št. 430-202/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lendava, Glavna
ulica 107.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in pohištvene opreme, birotehnične opreme,
orodja in opreme delavnic, opreme prostora za samoobrambo in fitnes ter audio – video opreme, po sklopih iz priloge
B. Podrobnejši opisi in količine opreme, ki
je predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
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Naslov: pisarniška in pohištvena opre-

1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške in pohištvene opreme. Podrobnejši
opisi in količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 60,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 45
dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena dobava in montaža opreme v času med 23. 12.
2006 in 6. 2. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: birotehnična oprema
1) Kratek opis: dobava in montaža birotehnične opreme. Podrobnejši opisi in količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.10.00.00-0, dodatni predmet(-i):
36.62.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 45
dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena dobava in montaža opreme v času med 23. 12.
2006 in 6. 2. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: orodje in oprema delavnic
1) Kratek opis: dobava in montaža orodja in opreme delavnic. Podrobnejši opisi in
količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 45
dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena do-

Št.

bava in montaža opreme v času med 23. 12.
2006 in 6. 2. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: oprema prostora za samoobrambo in fitnes
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme prostora za samoobrambo in fitnes. Podrobnejši opisi in količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.42.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 45
dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena dobava in montaža opreme v času med 23. 12.
2006 in 6. 2. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: audio – video oprema
1) Kratek opis: dobava in montaža audio – video opreme. Podrobnejši opisi in
količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 45
dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena dobava in montaža opreme v času med 23. 12.
2006 in 6. 2. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opisi in
količine opreme, ki je predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 76,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo;
– potrdilo o nekaznovanju;
– obrtno dovoljenje (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora predložiti le v primeru, da
njegova skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih;
– tehnično specifikacijo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije za sklopa 2 in 5;
– tehnični opis ponujene opreme ali prospektni material;
– certifikat o skladnosti opreme za opremo iz točke 6 (stoli) sklopa 1.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-202/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 17. 7. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43020206, 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
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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: 18. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: trajanje: 140 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3):
Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepov o
oddaji naročila, rok za dobavo in montažo
opreme pa je 45 dni od prejema pisnega
obvestila naročnika, da je objekt primeren
za vnos in montažo opreme. Skladno s terminskim planom je predvidena dobava in
montaža opreme v času med 23. 12. 2006
in 6. 2. 2007.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če
v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o oddaji
naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Št. 285/06
Ob-16296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Duplek, kontaktna oseba: Marina Cafuta, tel. 02/684-00-33 (od
12. do 13. ure), Korenska c. 31, 2241 Sp.
Duplek, Slovenija, tel. 02/684-00-33, faks
02/684-01-84.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil in ekstra lahko
kurilno olje v času od 1. 9. 2006 do 31. 8.
2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Duplek,
Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
sklop: mleko, sklop: jogurti; sklop: smetana,
skuta in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi in deserti; sklop:
sladoledi,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: mesnine; sklop: salame; sklop:
paštete,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava, sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade,
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100%
sadno maso, sklop: sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kosmiči;
sklop: testenine, sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozr-

nati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo, sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago: sklop: kakavovi in kavni izdelki; sklop:
kakavove kreme; sklop: čaji; sklop: razni
praški; sklop: kisi, sklop: začimbe; sklop:
dodatki jedem, sklop: instant juhe; sklop:
ostala živila,
13. skupina – ekstra lahko kurilno olje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
Merila za 13. skupino – ekstra lahko kurilno olje (zaradi cen) so naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
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Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01226-6030650117 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Duplek,
Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 17. 7. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne šole Duplek, Korenska c. 31, 2241 Sp.
Duplek.
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: 2. 6. 2006.
Osnovna šola Duplek
Št. 3/1-06
Ob-16310/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Murska Sobota, kontaktna
oseba: Zora Vežnaver, Grajska ul. 24, 9220
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-13-00,
faks 02/534-13-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota, kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka
2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota, kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka
2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zdravstvenih zavodov Murska Sobota, kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Murska
Sobota in vse zdravstvene postaje.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala, in sicer po sklopih:
– sklop 1: tiskani obrazci,
– sklop 2: pisarniški material,
– sklop 3: tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava za 24 mesecev.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdrav
stveni dom Murska Sobota.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižjo ponudbeno ceno,
2. plačilne pogoje,
3. rok garancije.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v tajništvu Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota, od dneva razpisa v Uradnem listu
RS do 26. 6. 2006 ali tudi po pošti s tem,
da je potrebno predhodno poslati potrdilo
o plačilu po faksu 02/530-22-23. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d. s pripisom »javni razpis za dobavo pisarniškega
materiala« ali na blagajni Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 28. 6. 2006 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 7. 7. 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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota
Št. 430-363/2006-2
Ob-16320/06
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 Ci-
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rar, 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 15/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup elementov vadbenega streliva za
minomet 120 mm, minomet se uporablja
pri urjenju ognjenega dela usposabljanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, DS LOGB, TS
Borovnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29633000-5.
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 so elementi vadbenega streliva
za minomet 120 mm – 2.000 kosov.
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 (v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV):
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 50.000 SIT, veljavno do 15. 10. 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 5% 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,
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– 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, 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,
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– 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 (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 izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(A) Najnižja skupna vrednost ponudbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-363/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 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 15/2006-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 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: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16321/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(-e): ICEM – TC (Infrastrukturni center za energetske meritve – tehnološki center), Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor,
Slovenija, Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor, v roke: Lidija Korpar Koritnik, tel.
02/220-70-53, 041/575-959, e-pošta: lidija.koritnik@icem-tc.si, faks 02/300-56-46.
Internetni
naslov
naročnika:
www.icem.uni-mb.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:
– drugo: zavod.
– drugo: tehnološki center.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava opreme za posodobitev in
dopolnitev tehnološkega centra z visokotehnološko opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ICEM-TC, Gosposvetska cesta 84, Maribor, UM FERI, Smetanova ulica 17, Maribor, Eti Elektroelement,
d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava opreme za posodobitev in dopolnitev tehnološkega centra.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
Sklop 1: glavni predmet, glavni besednjak: 30231200-9, dopolnilni besednjak:
računalniška oprema, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30213000-5, dopolnilni besednjak: osebni računalnik, dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 32323000-3,
dopolnilni besednjak: video monitor, dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 30213300-8,
dopolnilni besednjak: prenosni računalnik.
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Sklop 2: glavni predmet, glavni besednjak: 36121200-7, dopolnilni besednjak:
pisarniško pohištvo, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 36121230-6, dopolnilni
besednjak: pisalne mize, dodatni predmet(i), glavni besednjak: 36121220-3, dopolnilni besednjak: omare, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 36133122-3, dopolnilni
besednjak: predalniki.
Sklop 3: glavni predmet, glavni besednjak: 33241300-4, dopolnilni besednjak:
tranzientni rekorder – instrument za merjenje električnih veličin.
Sklop 4: glavni predmet, glavni besednjak: 33241300-4, dopolnilni besednjak:
tranzientni rekorder – instrument za merjenje električnih veličin.
Sklop 5: glavni predmet, glavni besednjak: 33251000-4, dopolnilni besednjak:
merilni instrumenti.
Sklop 6: glavni predmet, glavni besednjak: 32333200-8, dopolnilni besednjak:
prenosna video kamera.
Sklop 7: glavni predmet, glavni besednjak: 32333200-8, dopolnilni besednjak:
prenosna video kamera.
Sklop 8: glavni predmet, glavni besednjak: 40412000-3, dopolnilni besednjak:
moduli s sončnimi fotonapetosnimi celicami.
Sklop 9: glavni predmet, glavni besednjak: 31682210-5, dopolnilni besednjak:
merilne naprave in oprema za upravljanje
in nadzor.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: računalniška oprema
1) Kratek opis: osebni računalnik prilagojen za uporabo v merilnih in krmilnih tokokrogih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30213000-5, dopolnilni besednjak: osebni
računalnik, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 32323000-3, dopolnilni besednjak:
video monitor, dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 30213300-8, dopolnilni besednjak: prenosni računalnik.
3) Količina ali obseg: dva računalnika:
en stacionarni s pripadajočo opremo in 19''
monitorjem ter en prenosni s pripadajočo
opremo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.398 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
1 mesec (30 koledarskih dni) od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: pohištvo
1) Kratek opis: pisarniško pohištvo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36121200-7, dopolnilni besednjak: pisarniško pohištvo, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 36121230-6, dopolnilni besednjak:
pisalne mize, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 36121220-3, dopolnilni besednjak:
omare, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 36133122-3, dopolnilni besednjak:
predalniki.
3) Količina ali obseg: dve pisalni mizi,
dva predalnika in dve omari za spravilo dokumentov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
1 mesec (30 koledarskih dni) od oddaje naročila.
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Sklop št. 3
Naslov: merilni sistem
1) Kratek opis: merilni sistem za zajem
podatkov pri meritvah tranzientnih pojavov
v elektrotehniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33241300-4, dopolnilni besednjak: tranzientni rekorder – instrument za merjenje električnih veličin.
3) Količina ali obseg: en celovit sistem za
zajem hitrih tranzientnih pojavov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.134
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
2 meseca (60 koledarskih dni) od oddaje
naročila.
Sklop št. 4
Naslov: dopolnitev merilne proge
1) Kratek opis: digitalni osciloskop za
snemanje hitrih prehodnih pojavov z baterijskim napajanjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33242000-8, dopolnilni besednjak: osciloskopi.
3) Količina ali obseg: en digitalni osciloskop.
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.800 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
1 mesec (30 koledarskih dni) od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: dodatna oprema za vgraditev v
obstoječo merilno progo
1) Kratek opis: visokonapetostne merilne sonde. Za pretvorbo visokonapetostnega
signala 20(40)kV v nizkonapetostni signal
primeren za zajemanje podatkov z osciloskopom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33251000-4, dopolnilni besednjak: merilni
instrumenti.
3) Količina ali obseg: tri visokonapetostne merilne sonde.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
2 meseca (60 koledarskih dni) od oddaje
naročila.
Sklop št. 6
Naslov: termovizija
1) Kratek opis: termovizijska kamera.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32333200-8, dopolnilni besednjak: prenosna video kamera.
3) Količina ali obseg: en termovizijski
sistem.
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Opis blaga

Sklop 1

Računalniška oprema
merilni računalnik
Pohištvo
računalniška miza
predalnik
omara
Merilni sistem
merilni sistem za zajem podatkov
Dopolnitev merilne proge
Osciloskop

Sklop 3
Sklop 4

4477

Ocenjeni stroški brez DDV: 44.490
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
2 meseca (60 koledarskih dni) od oddaje
naročila.
Sklop št. 7
Naslov: hitra kamera
1) Kratek opis: hitra digitalna kamera za
snemanje hitrih pojavov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32333200-8, dopolnilni besednjak: prenosna video kamera.
3) Količina ali obseg: ena hitra kamera s
pripadajočo opremo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 39.835
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
2 meseca (60 koledarskih dni)od oddaje
naročila.
Sklop št. 8
Naslov: sončni moduli monokristalni
1) Kratek opis: sončni moduli monokristalni moči 105 Wp, 24 V in ostala dodatna
oprema za montažo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40412000-3, dopolnilni besednjak: moduli s
sončnimi fotonapetosnimi celicami.
3) Količina ali obseg: 24 modulov s pripadajočo montažno in električno opremo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 16.667
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
1 mesec (30 koledarskih dni) od podpisa
pogodbe.
Sklop št. 9
Naslov: merilni sistem fotovoltaične elektrarne
1) Kratek opis: merilni sistem za zajemanje podatkov obratovalnih parametrov fotovoltaične elektrane s pripadajočimi senzorji
in komunikacijskim vmesnikom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31682210-5, dopolnilni besednjak: merilne
naprave in oprema za upravljanje in nadzor.
3) Količina ali obseg: 1 merilni sistem.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.290 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: rok dobave:
1 mesec (30 koledarskih dni) od podpisa
pogodbe.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za (označi samo eno okence): en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Sklop

Sklop 2

Stran

Količina

Ocenjena vrednost v EUR
brez DDV

3.398
2 kom
3.000
2 kom
2 kom
2 kom
25.134
1 kom
9.800
1 kom

Stran

4478 /

Št.
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Sklop

Opis blaga

Sklop 5

Dodatna oprema za vgraditev v
obstoječo merilno progo
viskokonapetostne merilne sonde
Termovizija
Termovizija
Hitra kamera
Hitra kamera
Dograditev fotovoltaične elektrarne
Sončni moduli monokristalni moči
105 Wp, 24 V
Ostala dodatna oprema po spisku
Merilni sistem za analizo
obratovalnih podatkov elektrarne
Merilni sistem za zajemanje
podatkov obratovalnih parametrov
fotovoltaične elektrarne s
pripadajočimi senzorji in
komunikacijskim vmesnikom

Sklop 6
Sklop 7
Sklop 8

Sklop 9

Ocenjena vrednost brez DDV: 147.614
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1 mesec (30 koledarskih dni) za sklop 1, 2,
4, 8, 9; 2 meseca (60 koledarskih dni) za
sklope 3, 5, 6, 7 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudnikove cene;
– garancija za dobro izvedbo del v višini
10% od ponudnikove cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Plačila izvede naročnik v tolarjih (SIT)
na podlagi nakupnega tečaja evra Banke
Slovenije na dan pred plačilom. V primeru
izbire tujega ponudnika se plačilo opravi v
evrih (EUR).
Plačila odobri in izvede ICEM-TC pri
Nova kreditna banka Maribor za sklope 1,
2, 4, 5 in 6. Za sklopa 3 in 7 odobri plačilo ICEM-TC, izvede pa Eti Elektroelement,
d.d., preko svojega računa. Za sklopa 8 in 9
odobri plačilo ICEM-TC in UM FERI, izvede
pa UM FERI preko svojega računa.
Za 100% izplačilo, je potrebno
računu(om) v treh izvodih priložiti tudi kopijo
pogodbe, ter kjer je to primerno, še izvirnik
bančne garancije za 10% pogodbene vrednosti, ki pokriva garancijsko dobo. Plačilo
bo izvedeno v do 45 koledarskih dneh po
prejetju računa ali po začasnem prevzemu
blaga, v primeru, da do le-tega pride kasneje. Garancija bo izdana v šestdesetih dneh
po dokončnem prevzemu blaga. Končni prevzem opreme bo po 1 letu ob koncu garancijske dobe.
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:
(a) izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
(b) potrdilo davčnega urada o poravnanih davkih in prispevki;
(c) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
(f) potrdilo iz Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
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Količina

Ocenjena vrednost v EUR
brez DDV

4.000
3 kom
44.490
1 kom
39.835
1 kom
16.667
24 kom

1.290
1 kom

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(b) potrdilo davčnega urada o poravnanih davkih in prispevkih;
(d) potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke /UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(c) opis usposobljenosti podjetja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 71753.
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: 25. 6. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2006 ob 10. uri; UM FERI, Smetanova ulica
17, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Nacionalni program Phare 2003
(ESC), Krepitev izbranih tehnoloških centrov, št pogodbe 7175103.03.03.008.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,

1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: pritožba se vloži na organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke in je naveden pod točko VI.4.1.
Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 10
dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila na organ, ki je pristojen za pritožbe in
na naročnika.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za visoko šolstvo, tehnologijo in
znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: erik.potocar@gov.si, tel.
01/478-46-64, internetni naslov: www.mvzt.si,
faks 01/478-46-65.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila
2. 6. 2006.
ICEM – TC (Infrastrukturni center za
energetske meritve – tehnološki center)
Ob-16384/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(-e): SETCCE, Jamova cesta 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mirjana Oblak, tel. +386/1/477-38-61, e-pošta:
info@setcce.org, faks +386/1/477-39-11.
nternetni
naslov
naročnika:
www.setcce.org.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: zasebni zavod;
– drugo: informacijske tehnologije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oprema za tehnološki center
SETCCE.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Novo mesto.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
v okviru izvajanja projekta Krepitev tehnološke razvojno raziskovalne infrastrukutre na področju načrtovanja in razvoja
tehnologij informacijske varnosti in sistemov elektronskega poslovanja objavlja
SETCCE razpis za nakup strojne in programske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.25.97.00-6, dopolnilni besednjak:
dokumentacijski strežnik, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.25.80.00-2,
dopolnilni besednjak: podatkovni strežnik,
dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.24.13.00-3, dopolnilni besednjak: programska oprema za podporo skupinskemu
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delu, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Linux
Red Hat Enterprise, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.23.11.10-1, dopolnilni
besednjak: Oracle Database Standard Edition One ali ekvivalent, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.26.10.00-6, dopolnilni
besednjak: varnostni strežnik, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.21.31.00-6,
dopolnilni besednjak: prenosni računalnik
1, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak: prenosni računalnik 2, dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 30.21.40.00-2, dopolnilni besednjak: delovna postaja, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.24.20.00-7, dopolnilni
besednjak: programska oprema za požarni
zid, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: podpora uporabnikom, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni modul za časovno žigosanje, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak:
strojni modul za verodostojen časovni vir,
dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni modul za zaščito kriptografskih elementov, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni
modul za pospešeno izvajanje funkcij.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: računalniška oprema za aplikacije in podatkovna skladišča
1) Kratek opis: računalniška oprema za
aplikacije in podatkovna skladišča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.97.00-6, dopolnilni besednjak: dokumentacijski strežnik; dodatni predmet(i), glavni besednjak: 30.25.80.00-2, dopolnilni besednjak: podatkovni strežnik,
dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.24.13.00-3, dopolnilni besednjak: programska oprema za podporo skupinskemu
delu, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Linux
Red Hat Enterprise, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.23.11.10-1, dopolnilni
besednjak: Oracle Database Standard Edition One ali ekvivalent.
3) Količina ali obseg:
– dokumentacijski strežnik (1x),
– podatkovni strežnik (1x),
– programska oprema za podporo skupinskemu delu (1x),
– Linux Red Hat Enterprise (1x),
– Oracle Database Standard Edition One
ali ekvivalent (1x).
Sklop št. 2
Naslov: varnostni sistem
1) Kratek opis: varnostni sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.10.00-6, dopolnilni besednjak: varnostni strežnik, dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak: prenosni računalnik 1, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.21.31.00-6,
dopolnilni besednjak: prenosni računalnik
2, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.40.00-2, dopolnilni besednjak: delovna postaja, dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 30.24.20.00-7, dopolnilni besednjak: programska oprema za požarni
zid, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
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72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: podpora uporabnikom.
3) Količina ali obseg:
– varnostni strežnik (1x),
– prenosni računalnik 1 (2x),
– prenosni računalnik 2 (1x),
– delovna postaja (1x),
– programska oprema za požarni zid
(1x),
– podpora uporabnikom (1x).
Sklop št. 3
Naslov: časovni žig
1) Kratek opis: časovni žig.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni
modul za časovno žigosanje, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.23.00.00-0,
dopolnilni besednjak: strojni modul za verodostojen časovni vir, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.21.71.30-3, dopolnilni
besednjak: strojni modul za zaščito kriptografskih elementov, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.21.71.30-3, dopolnilni
besednjak: strojni modul za pospešeno izvajanje funkcij.
3) Količina ali obseg:
– strojni modul za časovno žigosanje
(1x),
– strojni modul za verodostojen časovni
vir (1x),
– strojni modul za zaščito kriptografskih
elementov (2x),
– strojni modul za pospešeno izvajanje
funkcij (2x).
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: računalniška oprema za aplikacije in podatkovna skladišča,
– sklop 2: varnostni sistem,
– sklop 3: časovni žig.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: najmanj 36 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo ponudbe – 1% vrednosti finančne
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Plačilo bo izvedeno v devizah za tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske
ponudnike.
Pogoji plačila so natančneje podani v
razpisni dokumentaciji oziroma naročnik bo
izvedel plačilo v roku 45 dni po prejemu računov ali po začasnem prevzemu blaga, če
je to poznejše.
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:
a) niso v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
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c) niso bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) so izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) niso predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) niso v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke /UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.
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.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne
31. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: 1 mesec (30 koledarskih dni) (sklop
1, 2), 2 meseca (60 koledarskih dni) (sklop
3) od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: ob 14.
uri; SETCCE, Jamova 39, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Nacionalni program Phare 2003
– Krepitev izbranih tehnoloških centrov.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vse-
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bine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom
za oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov
predmeta (nacionalni program Phare 2003
– krepitev izbranih tehnoloških centrov). Odgovori na vsa prejeta dodatna vprašanja
glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji bodo najpozneje 6 dni pred rokom
za oddajo ponudb dostopni na spletni strani
iz I.1) točke objave. Po tem roku dodatna
pojasnila ne bodo možna.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev ponudb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
visoko šolstvo, tehnologijo in znanost, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si, tel. +386/1/478-46-00, faks
+386/1/478-47-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
SETCCE
Št. 370/06
Ob-16430/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
UAS – Komercialni sektor, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, 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.
01/522-11-00, 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 kruha, pekarskega peciva in prepečenca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.61.25.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 kruh
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.81.11.00-7.
2) Kratek opis: kruh.
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 02 pekarsko pecivo
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.61.25.00-6.
2) Kratek opis: pekarsko pecivo.
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03 prepečenec
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.82.11.50-5.
2) Kratek opis: prepečenec.
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
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: nakup:
1. sklop: kruh,
2. sklop: pekarsko pecivo,
3. sklop: prepečenec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni po izstavitvi računa (dekadno za 10
oziroma 11 dni).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. in 2. sklop:
Merilo:
– cena – 80%,
– senzorično ocenjevanje – 20%.
3. sklop:
Merilo:
– cena – 100%.
(A) Najnižja cena.
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 6. 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
001100-6030277894, sklic na številko 00
45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 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: 4 mesece 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: 7. 7. 2006
ob 12. uri; v stavbi Komercialnega sektorja
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-16432/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si, internetni naslov: http://www.s-kzg.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-1-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: sistem varovanja podatkov (komplet):
a) strežnik,
b) tračna knjižnica LTO-3.
3) Obseg ali količina:
ad a) 1 kom,
ad b) 1 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: vzpostavitev podvojitve
SAN sistema (komplet):
a) SAN FC diskovna razširitvena enota (Disk Expansion Unit) – podvojitev NEC
Storage S-1400,
b) nadgradnja SAN FC stikala Qlogic
SANbox 5202 iz 8 aktivnih na 12 aktivnih
priključnih mest,
c) SAN FC stikalo Qlogic SANbox 5202
– 12 aktivnih priključnih mest (podvojitev
tč.b),
d) FO optični vmesnik: Qlogic QLA2340
(PCI-X, 100 MHz) in Qlogic QLA2310F
(PCI-X, 66 MHz) za vgradnjo v obstoječo
opremo,
e) Ethernet mrežni strežniški vmesnik
3COM 2-portni 1GB za vgradnjo v obstoječo opremo,
f) delovni pomnilnik IBM 1 GB DDR
PC2100 ECC DIMM in Gateway 1 GB in
PC133 ECC Registered DIMM za razširitev
delovnega pomnilnika obstoječe opreme.
3) Obseg ali količina:
ad a) 1 kom,
ad b) 1 kom,
ad c) 1 kom,
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ad d) 4 kom,
ad e) 2 kom,
ad f) 2 kpl.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: nadzorni sistem (komplet):
a) strežnik,
b) GSM modul,
c) izvlečna konzola..
3) Obseg ali količina:
ad a) 1 kom,
ad b) 1 kom,
ad c) 1 kom.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: VMware ESX programska
oprema – enoletno podaljšanje.
3) Obseg ali količina: 1 kpl.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: BrihghtStor ARCserve
Backup r11.x programska oprema:
a) Client Agent for Netware Products + 1
Year Value Maintenance,
b) Client Agent for Linux Products + 1
Year Value Maintenance,
c) Client Agent for Windows Products + 1
Year Value Maintenance.
3) Obseg ali količina:
ad a) 2 kom,
ad b) 2 kom,
ad c) 2 kom.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: Microsoft programska
oprema:
a) Microsoft Windows 2003 Server Standard Engl. OLP NL GOVT Revision2,
b) Microsoft Terminal Server CAL OLP
NL GOVT – USER CAL,
c) Microsoft Office 2003 Professional
Win32 Slo OLP NL GOVT.
3) Obseg ali količina:
ad a) 2 kom,
ad b) 5 kom,
ad c) 4 kom.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: predstavitvena oprema:
a) prenosni računalnik,
b) namizni računalnik,
c) LCD zaslon 19‘‘,
d) LCD TV 42‘‘,
e) LCD projektor.
3) Obseg ali količina:
ad a) 2 kom,
ad b) 2 kom,
ad c) 6 kom,
ad d) 2 kom,
ad e) 1 kom.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: geodetska programska
oprema za 5 uporabnikov: programska rešitev, ki omogoča celostno podporo izvajanja
geodetskih storitev (geodetski izračuni, pregledovanje in obdelava geodetskih vektorskih in rastrskih podlag, izdelave geodetskih
elaboratov...).
3) Obseg ali količina: 1 kpl.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1 – Sistem varovanja podatkov
– 1 kpl:
a) strežnik – 1 kom;
b) tračna knjižnica LTO-3 – 1 kom.
Sklop 2 – Vzpostavitev podvojitve SAN
sistema – 1 kpl:
a) SAN FC diskovna razširitvena enota
(DEU) – 1 kom;
b) nadgradnja SAN FC stikala – 1 kom;
c) SAN FC stikalo – 1 kom;
d) FO optični vmesnik – 4 kom;
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e) Ethernet strežniški mrežni vmesnik
– 2 kom;
f) delovni pomnilnik – 2 kpl.
Sklop 3: Nadzorni sistem – 1 kpl:
a) strežnik – 1 kom;
b) GSM modul – 1 kom;
c) izvlečna konzola – 1 kom.
Sklop 4: VMware ESX programska oprema – enoletno podaljšanje – 1 kpl.
Sklop 5: BrihghtStor ARCserve Backup
r11.x programska oprema – 6 kom:
a) Client Agent for Netware Products + 1
Year Value Maintenance – 2 kom; b) Client
Agent for Linux Products + 1 Year Value
Maintenance – 2 kom;
c) Client Agent for Windows Products + 1
Year Value Maintenance – 2 kom.
Sklop 6: Microsoft programska oprema
– 11 kom:
a) Microsoft Windows 2003 Server Std
Eng. OLP NL GOVT Rev.2 – 2 kom;
b) Microsoft Terminal Server CAL OLP
NL GOVT – USER CAL – 5 kom;
c) Microsoft Office 2003 Professional
Win32 Slo OLP NL GOVT – 4 kom.
Sklop 7: predstavitvena oprema – 13
kom:
a) prenosni računalnik – 2 kom;
b) namizni računalnik – 2 kom;
c) LCD zaslon 19‘‘ – 6 kom;
d) LCD zaslon 42‘‘ – 2 kom;
e) LCD projektor – 1 kom.
Sklop 8: geodetska programska oprema
za 5 uporabnikov – 1 kpl.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni od dneva izstavitve
računa, po dobavi in primopredaji predmeta
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: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima poravnane davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi, oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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
sodišča, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; potrdilo davčnega
organa, da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi, oziroma 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.
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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:
1.800 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Sklic na številko 77-06-06..
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana – sejna soba (09/9A).
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: pisna vprašanja, najkasneje do vključno 28. 6. 2006
do 11. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-16434/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS
d.d., 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: 000280/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DARS d.d., Cestninska
postaja Kompolje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: strežnik – 8 kosov,
– sklop 2: osebni računalnik – 50 kosov,
– sklop 3: monitor – 58 kosov,
– sklop 4: tiskalnik – 10 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT za vse ponujene sklope oziroma 250.000 SIT za vsak ponujeni
sklop.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo iz lastnih sredstev. Plačilo
za opravljeno dobavo bo izvedeno na osnovi računov v roku 60 dni od prejema računa
v skladu z določili pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
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: 000280/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se nanaša samo na razpisno dokumentacijo v pisni
obliki, razpisna dokumentacija v elektronski
(PDF) obliki je brezplačna. Ponudniki lahko
pošljejo pisno zahtevo po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78 ali po elektronski pošti na naslov: komerciala@dars.si. V
zahtevi morajo navesti naslov javnega naročila oziroma razpisne dokumentacije, svoj
točen naziv in naslov, ime kontaktne osebe, telefonsko in telefaks številko kontaktne
osebe oziroma elektronski naslov ter način
dostave razpisne dokumentacije (pisno po
pošti ali v elektronski obliki). V primeru, da
želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodne
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: 12. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
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ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 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: 2. 6. 2006.
DARS d.d.
Št. 430-419/2006-2
Ob-16436/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in 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 313/2006-ODP za
nakup zabojnikov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zabojniki veliki in malih, kontejnerji ter povezovalni
trakovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, 1000 Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.41.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina: 150 kpl zabojnikov velikih, 150 kpl zabojnikov malih, 20 kosov kontejnerjev in 200
kosov povezovalnih trakov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec predvidoma najkasneje
30. 9. 2006.
III.1.2) 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 – 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:
– 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, podpi-
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sano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima ponudba, za vsak razpisani
artikel priloženo tehnično dokumentacijo, v
slovenskem jeziku, ki dokazuje, da ponujeno blago zadošča naročnikovim tehničnim
zahtevam.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8353/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-419/2006-2.
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 313/2006-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.
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 14.30; 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: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1159/2006
Ob-16490/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Janja Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292,
elektronska
pošta:
janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

Št.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-104/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme kuhinje za
Vrtec Šalara pri Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šalara pri Kopru.
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 kuhinje za Vrtec Šalara
pri Kopru (notranja oprema šole, oprema
telovadnice, zunanja igrala).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu z priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), predložena v višini 5,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v
letu 2007, in sicer najkasneje v mesecu februarju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
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pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
ponudnik svoj sedež o poravnavi vseh davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
oziroma potrdilo o tem, da ponudnik nima
evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
– da je bil v zadnjih treh letih pozitivno
ocenjen pri dobavi opreme kuhinje dveh vrtcev ali šol (ne nujno javnega naročila), ki sta
po vsebini podobna razpisanemu in v višini
vsaka najmanj 15,000.000 SIT ali pa vsaj
eno vredno najmanj 25,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj
za eno dobavo opreme kuhinje vrtca ali šole
(ostali dve dobavi sta lahko ocenjeni z oceno »dobro«).
Ponudnik mora navesti objekt, v katerega je bila oprema vgrajena, in njeno
vrednost ter predložiti potrjeno referenco s
strani investitorja – naročnika, ki je dobavo
ocenil kot pozitivno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-104/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za nabavo opreme kuhinje za Vrtec Šalara pri Kopru
411-104/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 14. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 1158/2006
Ob-16491/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Janja Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292,
elektronska
pošta:
janja.lovrecic@koper.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-103/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Vrtec Šalara pri Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šalara pri Kopru.
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 Vrtec Šalara pri
Kopru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu z priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), predložena v višini 5,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v
letu 2007, in sicer najkasneje v mesecu februarju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Mi-
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nistrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
ponudnik svoj sedež o poravnavi vseh davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
oziroma potrdilo o tem, da ponudnik nima
evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
– da je bil v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen pri dobavi opreme dveh vrtcev
ali šol (ne nujno javnega naročila), ki sta
po vsebini podobna razpisanemu in v višini
vsaka najmanj 10,000.000 SIT ali pa vsaj
eno vredno najmanj 20,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj
za eno dobavo opreme vrtca ali šole (ostali dve dobavi sta lahko ocenjeni z oceno
»dobro«).
Ponudnik mora navesti objekt, v katerega je bila oprema vgrajena, in njeno vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je dobavo ocenil
kot pozitivno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-103/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za nabavo opreme za
Vrtec Šalara pri Kopru 411-103/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-16492/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolod-

vorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 031/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
RTV Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
26.900.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice) brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 25. 10. 2006 v višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
031/2006-1L-ODP/B.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 031/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 031/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 031/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 031/2006-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 031/2006-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 11. uri; v veliki sejni sobi RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 155/06
Ob-16497/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Triglavski narodni park, Ljubljanjska cesta 27,
4260 Bled, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jurij Dobravec, tel. +386/(0)4/578-02-00, e-pošta:
zrs@tnp.gov.si, faks +386/(0)4/587-02-01.
Internetni naslov naročnika: www.tnp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področ
ja(-e) dejavnosti:
Oseba javnega prava.
Okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: elektronska optična in računalniška oprema ter pohištvo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Triglavski narodni
park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 33,764.880
SIT.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava tehničnih aparatov za opremo
večnamenske učilnice, opazovalnice Triglava in sprejemnega pulta malega infosredišča TNP na Bledu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmeti:
30.20.0000–1, 36.10.0000-2, 33.43.4000-1,
33.43.0000-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Elektronska in računalniška
oprema.
1) Kratek opis: elektronska in računalniška oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.0000–1.

Št.

3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 18,400.800 SIT.
Sklop št. 2
Naslov: Pohištvo.
1) Kratek opis: delovne mize v večnamenski predavalnici in info pult s policami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.0000-2.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 2,404.800 SIT.
Sklop št. 3
Naslov: Optika.
1) Kratek opis: optika – mikroskopi za
uporabo v učilnici malega info središča TNP
na Bledu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.4000-1.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 5,172.000 SIT.
Sklop št. 4
Naslov: optika teleskopi in daljnogledi.
1) Kratek opis: teleskopi in daljnogledi za
opazovanje narave.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.0000–3.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 7,787.280 SIT:
En ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: elektronska in računalniška
oprema,
– sklop 2: pohištvo,
– sklop 3: optika – mikroskopi,
– sklop 4: optika teleskopi in daljno
gledi.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 33,764.880
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 5. 2006, zaključek 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudnikove cene;
– garancija za dobro izvedbo del v višini
5% od ponudnikove cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
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države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari, v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti);
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Dokazila so:
a) izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
b) potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih;
c) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
d) potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo o solventnosti ponudnika s strani banke/UJP ali bilanco stanja zadnjih dveh let ali
BON obrazca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik naj priloži seznam dosedanjih referenc
in dokazuje usposobljenost s certifikati (na
primer potrdilom, da je pooblaščeni distributer opreme, certifikati kakovosti ipd.).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: 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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije ali
dokumentacije: 21. 6. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 8.30.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: Ljub
ljanska cesta 27, 4260 Bled.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, inter-
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netni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mop@gov.si,
tel. +386/1/478-74-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/mop/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2006.
Triglavski narodni park
Ob-16616/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Mengeš,
kontaktna oseba: Irena Podboršek, Slovenska 30, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/723-70-81, faks 01/723-89-81, elektronska pošta: irena.podborsek@menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 5/2006 Kulturni dom.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet razpisa je oddaja v najem Kulturnega doma v Mengšu na Slovenski cesti
32 z vso opremo in napravami v skladu
z njegovo namembnostjo in v skladu ter
pod pogoji javnega interesa Občine Mengeš (razvidno iz pogodbe, ki je sestavni del
razpisa).
V najem se oddajajo naslednji prostori v
KD Mengeš:
– dvorana – 322 m2,
– preddverje z WC-ji – 202,06 m2,
– garderoba za nastopajoče z WC-ji (JZ
stran) in stopnišče – 41,54 m2,
– garderoba za nastopajoče (SZ) –
48,24 m2,
– pododerje – 111,55 m2,
– spremljajoči sobi v pododerju –
28,80 m2.
Skupaj: 754,19 m2.
V najem se oddaja vsa oprema in naprave v prostorih, ki so predmet najema. Najemnik lahko uporablja tudi prostor južno od
glavnega vhoda v (preddverje) Kulturni dom.
Parkirni prostori ob Kulturnem domu se uporabljajo v zvezi z dejavnostmi v objektih Občine Mengeš ali s strani tistih dejavnosti s
katere nosilci ima Občina Mengeš podpisane dogovore ali prevzete obveznosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mengeš, Slovenska cesta 32.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oddaja
poslovnega prostora v najem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: jamstvo za resnost ponudbe v višini 1,400.000
SIT.
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:
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– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, skladna s predlogo;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima sedež (ponudnik s sedežem v tujini, mora predložiti še
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati);
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– statistični podatki o poslovanju pravne
osebe (obrazci poslani na AJPES za leto
2005);
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu;
– ostala 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 5/2006 Kulturni
dom.
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: 27. 6. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 12.30; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš.

VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete na sedežu
Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Občina Mengeš

Gradnje
Št. 5

Ob-16297/06

Preklic
Preklicujemo javno naročilo za novogradnjo vodovodnega omrežja Občine Kobilje
– I. faza, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 48-49 dne 12. 5. 2006, na strani
3619, Ob-13181/06.
Občina Kobilje
Št. 602-222/06-2

Ob-16643/06

Preklic
Preklicujemo javni razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14553/06, 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«, in sicer za objekt: Vrtec Črnuče, enota
Sonček, Šentjakob.
Mestna občina Ljubljana
Št. 602-222/06-2

Ob-16645/06

Preklic
Preklicujemo javni razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14656/06, 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«, in sicer za objekt: Vrtec Mojca, enota
Muca, Zoletova 6, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-130/2006/8

Ob-16242/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Kozina, št. 430-130/2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46 z
dne 5. 5. 2006, Ob-12658/06, se spremenijo točke objave: III.2.1.3), IV.3.2), IV.3.3) in
IV.3.7.2) tako, da se glasijo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– terminski plan;
– izjava o predložitvi prospektne dokumentacije;
– certifikati za neprebojna stekla, okenske in vratne okvirje, protivlomna stekla,
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vohunsko ogledalo, neprebojni podajalnik
pošte;
– tehnični opis;
– tehnično specifikacijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43013006. Za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 67/06

Ob-16306/06

Popravek
V javnem razpisu »Izgradnja OŠ Bizeljsko«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
55, z dne 26. 5. 2006, Ob-14599/06, se
popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas, kraj (odpiranja ponudb): 19. 6. 2006, do 12.30, sejna soba
Občine Brežice.
Občina Brežice
Št. 430-239/2006-5

Ob-16504/06

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15393/06, se v točki II.1.6) Opis/predmet
javnega naročila: Barjanska cesta: gradnja
mostu in preureditev struge Gradaščice glasi: obnova mostu čez Kozlarjev graben
na cesti Črna vas – Podpeč.
Mestna občina Ljubljana
Št. 347/06
Ob-16050/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.

Št.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, 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, faks
01/522-12-54.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija sobe za intenzivno nego na KO za travmatologijo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.42-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, 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: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz točke I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 346/06
Ob-16051/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, 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, faks
01/522-12-54.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija sobe za intenzivno nego na KO za nevrokirurgijo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.42-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 12.30; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, 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: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz točke I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 345/06
Ob-16055/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, 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, faks
01/522-12-54.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zamenjava oken v stari
porodnišnici.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.11.35-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 11. uri; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, 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: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz točke I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-16056/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan
Žnidaršič, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-760, GSM

041/623-273, faks 05/72-80-780, elektronska pošta: ivan.znidarsic@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna
oseba: Zora Obreza, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
zora.obreza@postojna.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-102/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev komunalne in prometne infrastrukture v poslovno-obrtni coni Veliki
Otok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Veliki Otok pri Postojni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba kanalizacijskega omrežja v dolžini ca.
2800 m, ca. 1100 m cest v makadamski
izvedbi in ca. 120 m v asfaltni izvedbi, izgradnja vodovoda v dolžini ca. 1400 m ter
izvedba elektro in telefonske instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalno garancijo banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 5 mio
SIT, ki mora biti veljavna najmanj 60 dni od
odpiranja ponudb,
– originalno izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil naročniku v 10 dneh po podpisu
pogodbe o oddaji javnega naročila,
– originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
naročniku ob primopredaji objekta v višini
5% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti, ki je za en dan daljši, kot je garancijski
rok, ki je določen v osnovni pogodbi,
– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve
situacije s strani vodje strokovnega nadzornega.
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. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek,
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati,
7. da je finančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!),
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi,
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z 2.
členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu,
2. kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost), če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
5. potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence. Da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek
oziroma drug soroden postopek,
6. izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS, št. 2/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS,
– obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TRR ponudnika ni bil blokiran v preteklih
6 mesecih,
– poročilo pooblaščenega revizorja.

Št.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah – nizke gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu
2006,
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov.
Navesti in priložiti najmanj 3 priporočila
naročnikov za izvedbo del v vrednosti, ki
je višja od 50 mio SIT brez DDV (za vsako
referenco posebej se upoštevajo izvedena
dela po eni sklenjeni pogodbi z morebitnimi
aneksi k tej pogodbi) v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne
stroške, ki znašajo 25.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun 01294-0100016345, Občina Postojna s
pripisom – Komunalna infrastruktura v POC
V.Otok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Občina Postojna
Št. 350/06
Ob-16057/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljublja-
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na, Slovenija, tel. 01/522-11-00, 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, faks
01/522-12-54.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija ambulant, delovnih prostorov in sanitarij na klinikah.
Javno naročilo obsega 4 sklope.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 Adaptacija oddelčne ambulante, VIII. nad. na KO za urologijo.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
2) Kratek opis: adaptacija oddelčne ambulante, VIII. nad. na KO za urologijo.
3) Obseg ali količina: po popisih del.
Sklop št. 02 Adaptacija sanitarij v upravnem traktu na Dermatološki kliniki.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
2) Kratek opis: adaptacija sanitarij v
upravnem traktu na Dermatološki kliniki.
3) Obseg ali količina: po popisih del.
Sklop št. 03 Adaptacija hidroterapije, indiv. kopeli in garderob za bolnike na Centru
za medicinsko rehabilitacijo.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
2) Kratek opis: adaptacija hidroterapije,
indiv. kopeli in garderob za bolnike na Centru za medicinsko rehabilitacijo.
3) Obseg ali količina: po popisih del.
Sklop št. 04 Adaptacija delovnih prostorov in UV diagnostike ter dokončanje adaptacije oddelka na Polikliniki za Klinični inštitut za radiologijo.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
2) Kratek opis: adaptacija delovnih prostorov in UV diagnostike ter dokončanje
adaptacije oddelka na Polikliniki za Klinični
inštitut za radiologijo.
3) Obseg ali količina: po popisih del.
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: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vredno-
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sti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 11.30, Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstr. 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: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz tč. I.3. te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Klinični center Ljubljna
Ob-16087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00,
faks 03/568-08-23, elektronska pošta:
info@radece.si; gospodarstvo@radece.si,
internetni naslov: www.radece.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: 354.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja dela I. etape kanalizacijskega
zbiralnika za sanitarne odpadne vode
– Jagnjenica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jagnjenica – Občina
Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del: 25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT in
veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna do 15. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedbenih del bo naročnik plačeval po
situacijah, kot je podrobneje predpisano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma
izjavo, da ima ponudnik zagotovljene vse

pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo zlasti Zakonom o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06ZGD-1) in Zakonom od dobička pravnih
oseb (Ur. l. RS, št. 14/03-UPB-1);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO ter drugi
podzakonski predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu Občine Radeče. Cena: 7.200 SIT, cena
vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska na podračun
št. 01299-0100003393 pri UJP Žalec, ident.
št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Radeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Občina Radeče
Ob-16089/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00,
faks 03/568-08-23, elektronska pošta:
info@radece.si; gospodarstvo@radece.si,
internetni naslov: www.radece.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030
Jagnjenica–Svibno–Sela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Jagnjenica–Svibno–Sela–
Občina Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del: 25. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT
in veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna do 15. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedbenih del bo naročnik plačeval po
situacijah, kot je podrobneje predpisano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma
izjavo, da ima ponudnik zagotovljene vse
pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo zlasti Zakonom o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06ZGD-1) in Zakonom od dobička pravnih
oseb (Ur. l. RS, št. 14/03-UPB-1);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO ter drugi
podzakonski predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila – maksimalno število točk 100:
1. cena – 80 točk,
2. rok izvedbe – 10 točk,
3. reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobnejša razlaga meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
Občine Radeče.
Cena: 7.200 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska na podračun
št. 01299-0100003393 pri UJP Žalec, ident.
št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 14. uri v sejni sobi Občine Radeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Občina Radeče
Št. 0700-06
Ob-16091/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, kontaktna oseba: Mitja Tomažin,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-11-35, faks 01/477-17-17, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, kontaktna oseba: Sonja Grošelj,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-11-22, faks 01/477-17-17, elektronska pošta: sonja.groselj@fs.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
soba VP1, kontaktna oseba: Sonja Grošelj,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-11-22, faks 01/477-17-17, elektronska pošta: sonja.groselj@fs.uni-lj.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija dvoriščne stavbe: gradbena
dela, mizarska dela, keramičarska dela,
montažni stropovi, tlakarska dela, slikopleskarska dela, razna obrtniška dela,
ogrevanje, prezračevanje, vodovod, telekomunikacije, elektroinstalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija dvoriščne stavbe: gradbena dela, mizarska dela, keramičarska dela, montažni
stropovi, tlakarska dela, slikopleskarska
dela, razna obrtniška dela, ogrevanje, prezračevanje, vodovod, telekomunikacije, elektroinstalacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po terminskem planu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 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.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.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena 24.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na TRR
naročnika št.: 01100-6030707507.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki želijo sodelovati v postopku odpiranja v
imenu ponudnikov, morajo predložiti pooblastilo za sodelovanje na odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Št. 430-67/2006-2520
Ob-16097/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi, Jernej Tisel, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38;
041/665-037, ali 03/747-13-32; 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si, jernej.tisel@sentjur.si,
internetni naslov: http://www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja vodovoda Dramlje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-67/2006-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Dramlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja vodovoda Dramlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovoda.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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.
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-67/2006-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja vodovoda Dramlje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 12. uri, sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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: Erika Kosi in
Jernej Tisel, vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Občina Šentjur
Št. 602-34/2006
Ob-16125/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktna oseba: Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na vrtcu
OŠ Lenart.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vrtec v Lenartu (dve zgradbi) ob Gubčevi ulici (Občina Lenart).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela na dveh
pritličnih zgradbah vrtca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
250.000 SIT; bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– rok plačila: 60 dni od izstavitve računa
s situacijo;
– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
izplača po zapisniško prevzetem objektu.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih; dokazila
o finančnem poslovanju (BON-1, BON-2,
potrdilo/a poslovne/ih bank pri kateri/h ima
ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjave ponudnika:
– da ni dal zavajajočih podatkov in da so
kopije enake originalom,
– da zagotavlja kapacitete za zahtevano
gradnjo,
– da razpolaga z zadostnimi strokovno
usposobljenimi kadri,
– o plačilnih pogojih,
– o zagotavljanju kontrole kakovosti materialov,
– o garancijski dobi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
Razpisno in dopolnilno dokumentacijo
je možno pridobiti na spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si; rubrika »Aktualne
vsebine; razpisi in javni razpisi, Investicijsko
vzdrževalna dela na vrtcu OŠ Lenart«.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno (po pošti,
faksu ali na e-naslov: obcina@lenart.si (z
naslovom javnega razpisa)) od kontaktnih
oseb, navedenih v javnem razpisu.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila
v roku iz 5. člena navodil ponudnikom. Odgovori bodo posredovani izključno na spletni
strani Občine Lenart. www.lenart.si; rubrika
»Aktualne vsebine; razpisi in javni razpisi
»Investicijsko vzdrževalna dela na vrtcu OŠ
Lenart«; dopolnila, popravki, pojasnila razpisne dokumentacije«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, soba 28/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Občina Lenart
Št. 41405/00081/2006
Ob-16237/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-314,
faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija prostorov Pionirske knjižnice
Rotovž, Rotovški trg 6, Maribor.
Orientacijska vrednost del brez DDV je
43,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija prostorov Pionirske knjižnice Rotovž,
Rotovški trg 6, Maribor obsega: gradbenoobrtniška dela, strojne instalacije, elektro
instalacije. Oprema prostorov je predmet
drugega razpisa.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 8. 2006 in/ali konec
7. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 1,290.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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:
1. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa,
2. fotokopija poročila 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 javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah iz točke 1.,
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih,
4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo del,
5. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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 23. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – Adaptacija prostorov Pionirske knjižnice Rotovž, Rotovški
trg 6, Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Mariborska
knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor, pri Dragici
Turjak ali Slavi Rampih (tel. 02/235-21-00).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 430-3/2006
Ob-16266/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktna oseba: Alojz Marn,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija,
tel. 837-20-00, faks 836-10-91, elektronska
pošta: danilo.hocevar@ribnica.si, internetni
naslov: www.ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ribnica, kontaktna
oseba: Danilo Hočevar, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-20-06,
faks 836-10-91, elektronska pošta: danilo.hocevar@ribnica.si, internetni naslov:
www.ribnica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ribnica, kontaktna
oseba: Danilo Hočevar, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-20-06,
faks 836-10-91, elektronska pošta: dani-
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lo.hocevar@ribnica.si, internetni naslov:
www.ribnica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu preko potoka Bistrica pod Brežami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ribnica, vas
Breže.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušitvena dela, zemeljska dela, gradbena dela
(most razpetine 9 m).
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: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po začasnih potrjenih situacijah v roku 60–90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba 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,
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
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,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– povprečni letni dohodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov poslovni račun),
– BON 1 in BON 2 (AJPES) ali bilanca
uspeha in bilanca stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika s področja del
enakih ali podobnih razpisanim,
– reference strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del,
– opremljenost ponudnika,
– podatki o že sklenjenih pogodbah,
– eventuelna pogodba s podizvajalci ali
o skupnem nastopanju,
– izjava eventualnih podizvajalcev, da je
ponudnik do njih poravnal vse obveznosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 10%,
– plačilni pogoji – 10%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancijska doba – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TRR št. 01304-0100005476, sklic
na št. 00 713099, UJP Urad Novo mesto ali
plačilo na blagajni Občine Ribnica.
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: do 29. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 11. uri; Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica (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: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 34,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Občina Ribnica
Št. 430-235/2006-3
Ob-16270/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Darko Drole, dipl. inž. grad., Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: dar-

ko.drole@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Darko Drole, dipl. inž. grad., Trg MDB 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
06/321303.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Kajakaške ceste, 2. odsek (P9
– P32).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Kajakaška
cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
Kajakaške ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponujene vrednosti javnega naročila (z
DDV) in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60. dan od uradnega prejema mesečne situacije.
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) 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 tehnič-
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nih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
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 sedež. Če ima ponudnik sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in
posebnih tehničnih 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);

Št.

– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-235/2006.
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 dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
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 2. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16379/06
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 rekonstrukcijo Mangart
– plaz Stože.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1019 cesta RT-902
Strmec–Mangart.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 400 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.2III.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 izpolni-
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ti 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 30. 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: 30. 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: 30. 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 97,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ob-16380/06
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:
G1-4 križ Otiški vrh: gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1256 cesta
R1-226 Ravne–Dravograd, odsek 1257 cesta G1-4 Dravograd–Otiški vrh, odsek 1258
cesta G1-4 Otiški vrh–Slovenj Gradec.
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 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-

ročila (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 3. 7. 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
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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: 3. 7. 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: 3. 7. 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
340,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16381/06
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 viadukta čez Potočnikov potok
v Breznem na G1-1/0244.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0244 cesta G1-1
Brezno–Ruta.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.20-9.
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: 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
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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),
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Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V 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 3. 7. 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: 3. 7. 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: 3. 7. 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
105,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16382/06
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.

Stran

4498 /

Št.

59-60 / 9. 6. 2006

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Ljubljanico v Podpeči na R3-742/4806 v km
0,200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.10-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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 3. 7. 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: 3. 7. 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: 3. 7. 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
224,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16387/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bežigrad, kontaktna oseba:
Nataša Centa, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-75-50, faks
01/280-75-53, elektronska pošta: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.o-bezigrad.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 26/06.
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 Bežigrad,
Črtomirova 12, 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 jav-
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nega 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, v
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odražata
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. 13/01). 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.
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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 26/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 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: 2. 6. 2006.
Osnovna šola Bežigrad
Ob-16388/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Mladi rod, kontaktna oseba: Renata Rus, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-51-81, faks
01/437-51-81, elektronska pošta: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si,
internetni
naslov: www2.arnes.si/~vljmrod1s/.
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 31/06.
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 Mladi rod, enota Kotanjčkov vrtec, Peričeva 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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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, v
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odražata
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;
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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. 13/01). 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 31/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 ob 11.
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: 11. 7. 2006
ob 11.30; 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: 2. 6. 2006.
Vrtec Mladi rod
Ob-16389/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Vrhovci, kontaktna oseba: Klara Janša, Vrhovci, Cesta XIX/10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-52-52,
faks 01/244-52-53, elektronska pošta: vrtec.vrhovci@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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, 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 44/06.
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 Vrhovci, enota Rožnik, Cesta na Brdo 30, 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, v
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odražata
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. 13/01). 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 44/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 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
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ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 11.30; 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: 2. 6. 2006.
Vrtec Vrhovci
Ob-16390/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Miška Kranjca, kontaktna
oseba: Marjeta Oman, Kamnogoriška 35,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-80-10,
faks 01/510-26-05, elektronska pošta: marjeta.oman@guest.arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.si/~osljmikra1/.
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 28/06.
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 Miška Kranjca, Kamnogoriška 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
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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 odražata
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. 13/01). 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.
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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 28/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12. 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: 2. 6. 2006.
Osnovna šola Miška Kranjca
Ob-16394/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Viški gaj, kontaktna oseba: Ivanka Jaušovec,
Reška ulica 31, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/244-52-10, faks 01/244-52-20, elektronska pošta: Viski.gaj@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.1.1) 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 42/06.
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 Viški gaj, enota
Zarja, Reška ulica 31, 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:
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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, v
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odražata
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. 13/01). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje;
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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 42/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do
13.30.
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: 11. 7. 2006
ob 14. 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: 2. 6. 2006.
Vrtec Viški gaj
Ob-16399/06
I.1) Ime, naslov 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: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83 e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78 internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija Tajništvo

službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela – razširitev ceste,
komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Starod.
Šifra: NUTS: EO38.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela – razširitev ceste, komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod, šifra 430-72/2006,
zap št. jn.: ODGOISTA-22/2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
200,000.000 SIT:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od dneva uradnega
prejema pravilno izstavljene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave AJPES, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
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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Dokazilo:
– 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,
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika,
– ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
– mnenje pooblaščenega revizorja. Revizorsko poročilo ne sme biti starejše od 15
dni pred dnem oddaje ponudbe,
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa.
Dokazilo:
– obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev ponudbe,
– ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
150,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
– ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/ikov (priložen
obrazec),
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in 14/05).
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Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: 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 doku-menta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-72/2006,
zap št. jn.: ODGOISTA-22/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 7. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 25. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2006 ob 10. uri, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 328/06
Ob-16425/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Metka Štrajhar,
tel. 00386/1/369-58-40, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, faks 00386/1/369-59-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kultura.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).
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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,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila za projektiranje in
pridobitev dokumentacije za celoten objekt
gradu Pišece in gradnja za funkcionalno
usposobitev dela gradu Pišece (EŠD 524).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grad
Pišece.
Šifra NUTS: SI F 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je projektiranje
in pridobitev dokumentacije za celoten
objekt gradu Pišece in gradnja za funkcionalno usposobitev dela gradu Pišece
(EŠD 524).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je projektiranje in pridobitev dokumentacije za celoten objekt
gradu Pišece in gradnja za funkcionalno
usposobitev dela gradu Pišece (EŠD 524)
po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar
obsega zlasti izvedbo naslednjih del: izdelava PGD, PZI dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za celoten objekt,
prijava gradbišča, izvedba gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del v prostorih, označenih v priloženi idejni zasnovi Restavratorskega centra ZVKDS št. 05/06, maj 2006,
s pripadajočim popisom del, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije (večnamenska
dvorana (80 sedežev) in predavalnica (25
sedežev) s pripadajočimi sanitarijami in garderobo, 2 razstavna prostora ter nastanitev
za 40 oseb in kotlovnica, vse s pripadajočo
komunalno opremo), zagotovitev in plačilo
stroškov koordinatorja varstva pri delu, izdelava tehnične dokumentacije (PID in POV)
za izvedena dela, zagotovitev projektantskega nadzora.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
250,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 30. 10. 2007.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– k ponudbi predložiti originalno bančno
ali zavarovalniško garancijo za resnost ponudbe v višini 10% predračunske ponudbene vrednosti (brez DDV), ki je izdana v
skladu z vzorcem, ki je del razpisne dokumentacije;
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% skupne vrednosti
pogodbe (z DDV). Bančno ali zavarovalniško garancijo v skladu z vzorcem, ki je del
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razpisne dokumentacije, mora izbrani ponudnik predložiti najpozneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe;
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% skupne vrednosti pogodbe (z DDV). Bančno ali zavarovalniško
garancijo mora izbrani ponudnik predložiti
ob primopredaji pogodbenih del;
– zavarovanje odgovornosti ponudnika
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
oziroma investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti.
Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police;
– zavarovanje objekta gradbišča in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje
in drugih poškodb. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police;
– zavarovanje minimalne projektantske
odgovornosti ponudnika. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Ocenjena vrednost javnega razpisa je
250,000.000 SIT brez DDV. Naročnik bo
plačal izvedena dela na podlagi finančnega
in terminskega plana ter potrjenih izvedenih
del na objektu in začasnih mesečnih obračunskih situacij, sestavljenih s strani izvajalca in potrjenih s strani pooblaščenih nadzornikov naročnika do višine 90% pogodbene
vrednosti del. Končno obračunsko situacijo
za preostalih 10% pogodbene vrednosti del
sestavi izvajalec in jo predloži v potrditev
nadzorniku naročnika za izplačilo v 30 dneh
po uspešno opravljeni primopredaji del.
Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema potrjenega računa oziroma
gradbene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano:
V primeru skupine ponudnikov, ki enotno
nastopa na tem javnem razpisu, mora biti
med ponudniki sklenjen pravni akt o skupnem nastopanju na tem razpisu, ki ga je
potrebno predložiti k ponudbi.
Kolikor ponudnik odda ponudbo s podizvajalci, vrednost del, ki jih prevzema ponudnik samostojno (brez podizvajalcev) ne
sme biti manjša od 50% celotne vrednosti
pogodbenih del. Prav tako mora imeti ponudnik s podizvajalci ob oddaji ponudbe že
sklenjene pogodbe o sodelovanju na tem
javnem razpisu.
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:
Vsa predložena dokazila so lahko stara
največ 30 dni, razen če javni razpis ali razpisna dokumentacija ne določata drugače.
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila.
Dokazilo: za pravne osebe redni izpisek iz
sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti, ki
odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo izpisek
iz Poslovnega registra Slovenije, ki odraža
njegovo zadnje pravnorelevantno stanje;
– ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo pove-
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zano s njegovim poslovanjem ali v zvezi s
podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. Dokazilo: izjava ponudnika;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor
je za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Dokazilo: potrdilo
davčnega ali drugega pristojnega organa
države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. Dokazilo: obrazec
BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR (če ima ponudnik odprtih več TRR,
predloži potrdila vseh bank);
– ponudnik mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je do dneva izdaje revizorjevega poročila poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov. Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila. V primeru, da ponudbo oddaja skupina
ponudnikov, morajo poročilo pooblaščenega
revizorja predložiti vsi partnerji v skupnem
nastopu. V primeru, da ponudnik nastopa
skupaj s podizvajalcem, se poročilo pooblaščenega revizorja za podizvajalca zahteva le v primerih, ko vrednost del, ki jih
bo na razpisu izvedel podizvajalec, presega
50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da je v letih
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 vsaj enkrat izvedel enaka ali podobna dela s področja javnega naročila. Kot enaka ali podobna dela se štejejo dela, ki po naravi del
ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa
– sanacija objekta pod spomeniškim varstvom. Vrednost izvedenih referenčnih del
pa mora znašati najmanj 300,000.000 SIT
(brez DDV). Pri skupni ponudbi je pogoj
izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev
tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali
več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi.
Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen,
če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s

katerimikoli podizvajalci. Dokazilo: izpolnjen
seznam referenc, za vsako referenco posebej je potrebno predložiti potrdilo, izdano s
strani referenčnih naročnikov;
– ponudnik mora zagotoviti kadre, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti, in sicer:
1. odgovornega vodjo razpisanih del, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci za odgovornega
vodjo del na enakih ali podobnih delih s področja tega razpisa v vrednosti posamično
najmanj 300,000.000 SIT (brez DDV);
2. odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke in najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov ali
univerzitetna izobrazba gradbene ali druge
podobne stroke in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja
kakovosti del, materialov in izdelkov,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
200,000.000 SIT (brez DDV);
3. odgovornega vodjo priprave projektne
dokumentacije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
vodja priprave projektne dokumentacije,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj eno referenco za pripravo projektne dokumentacije na enakih ali podobnih
delih s področja tega razpisa v investicijski
vrednosti posamično najmanj 200,000.000
SIT (brez DDV);
4. odgovornega vodjo izvedbe gradbenih
del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali višja strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja izvedbe gradbenih del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
5. glavnega delovodjo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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– poklicna strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
delovodja,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
Dokazilo: seznam vodstvenega osebja
in drugih strokovnih sodelavcev ter seznam
referenc vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev. Tem seznamom ponudnik priloži še: fotokopije spričeval, fotokopije delovnih knjižic skupaj z izjavami o
delovnih izkušnjah, fotokopije potrdil o opravljenem strokovnem izpitu, izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov.
– ponudnik mora zagotoviti druge kadre,
s katerimi bo sposoben izvesti razpisana
dela. Dokazilo: tabela števila zaposlenih,
predvidenih za ta projekt, s sistemizacijo
delovnih mest in kvalifikacijo v letih 2007,
2008;
– ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana
dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni
nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami. Dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik mora biti seznanjen s stanjem objekta, ki je predmete tega razpisa. Dokazilo: izjava ponudnika o ogledu
objekta;
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. v ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega 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, itd… na področju, povezanem s
predmetom javnega naročila. Dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik in podizvajalci niso sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov (drugi odstavek 5. člena ZJN-1).
Dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik mora pri pripravi ponudbe
spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
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delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04).
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: JN-70/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 7. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Evropska sredstva strukturnega sklada ESRR v okviru prve prednostne naloge
EPD – ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.3) Dodatne informacije: ogled obstoječega stanja lokacije, objekta, komunalne,
energetske in prometne opreme je obvezen
za vse ponudnike. Izjava o ogledu objekta,
potrjena s strani naročnika (»Videno, pregledano in podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe in izvedbo«), je sestavni del
razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe po načelu »funkcionalni ključ
v roke«. Naročnik organizira ogled objekta
za vse ponudnike dne 21. 6. 2006 ob 11.
uri na lokaciji objekta Grad Pišece. Pooblaščeni predstavnik ponudnika mora ob ogledu na kraju samem predstavniku naročnika
predložiti pooblastilo ponudnika. Kolikor se
ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel udeležiti ogleda objekta, ki ga v skladu
s prejšnjim odstavkom organizira naročnik,
lahko od naročnika zahteva, da na stroške
ponudnika organizira dodaten ogled. Naročnik bo dodaten ogled izvedel, kolikor bo
ponudnik izkazal objektivne razloge, zaradi
katerih se ogleda ni mogel udeležiti, ter plačal stroške ogleda v višini 150.000 SIT.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb:
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Pritožba se vlaga v skladu z Zakonom
o reviziji postopkov javnega naročanja. Po
preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ni več mogoče navajati
kršitev, ki so bile znane pred potekom tega
roka, pa kljub temu ni bil vložen zahtevek za
revizijo že pred potekom rok za predložitev
ponudb oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu
dodatne obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 229/06
Ob-16426/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Metka Štrajhar,
tel. 00386/1/369-58-40, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, faks 00386/1/369-59-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kultura.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;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila za projektiranje
in gradnjo po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik
– Pristave (EŠD 8765 in 670) – objekt D in
objekt T (krak B).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grad
Snežnik.
Šifra NUTS: SI F 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je projektiranje in
gradnja (po sistemu »funkcionalni ključ v
roke«) po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik
– Pristave (EŠD 8765 in 670) – objekt D in
objekt T (krak B).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.

Stran

4506 /

Št.

59-60 / 9. 6. 2006

II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega naročila je projektiranje in gradnja
(po sistemu »funkcionalni ključ v roke«) po
odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik – Pristave (EŠD
8765 in 670) – objekt D in objekt T (krak B),
kar obsega zlasti izvedbo naslednjih del:
izdelava PGD, PZI dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt D
in objekt T (krak B) po idejni zasnovi, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, prijava gradbišča, izvedba gradbenih, obrtniških
in inštalaterskih del v prostorih, označenih
v priloženi idejni zasnovi Restavratorskega
centra ZVKDS št. 04/06, maj 2006, s pripadajočim popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zagotovitev in plačilo
stroškov koordinatorja varstva pri delu, izdelava tehnične dokumentacije (PID in POV)
za izvedena dela, zagotovitev projektantskega nadzora.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
350,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– k ponudbi predložiti originalno bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
predračunske ponudbene vrednosti (brez
DDV), ki je izdana v skladu z vzorcem, ki je
del razpisne dokumentacije,
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% skupne vrednosti pogodbe (z DDV).
Bančno garancijo v skladu z vzorcem, ki je
del razpisne dokumentacije, mora izbrani
ponudnik predložiti najpozneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe,
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne vrednosti pogodbe (z DDV). Bančno
garancijo mora izbrani ponudnik predložiti
ob primopredaji pogodbenih del.
V skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila smejo ponudniki namesto
bančnih garancij predložiti enakovredna zavarovanja pri zavarovalnici.
– Zavarovanje odgovornosti ponudnika
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
oziroma investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti.
Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
– Zavarovanje objekta gradbišča in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje
in drugih poškodb. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
– Zavarovanje minimalne projektantske
odgovornosti ponudnika. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Ocenjena vrednost javnega razpisa je
350,000.000 SIT brez DDV. Naročnik bo
v letu 2007 zagotovil sredstva do višine
100,000.000 SIT (z DDV), ostala sredstva
pa v letu 2008. Naročnik bo plačal izvedena
dela na podlagi finančnega in terminskega
plana ter potrjenih izvedenih del na objektu
in začasnih mesečnih obračunskih situacij,
sestavljenih s strani izvajalca in potrjenih
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s strani pooblaščenih nadzornikov naročnika do višine 90% pogodbene vrednosti del.
Končno obračunsko situacijo za preostalih
10% pogodbene vrednosti del sestavi izvajalec in jo predloži v potrditev nadzorniku
naročnika za izplačilo v 30 dneh po uspešno
opravljeni primopredaji del.
Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema potrjenega računa oziroma
gradbene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru skupine ponudnikov, ki enotno nastopa na tem
javnem razpisu, mora biti med ponudniki
sklenjen pravni akt o skupnem nastopanju
na tem razpisu, ki ga je potrebno predložiti
k ponudbi.
Kolikor ponudnik odda ponudbo s podizvajalci, vrednost del, ki jih prevzema ponudnik samostojno (brez podizvajalcev) ne
sme biti manjša od 50% celotne vrednosti
pogodbenih del. Prav tako mora imeti ponudnik s podizvajalci ob oddaji ponudbe že
sklenjene pogodbe o sodelovanju na tem
javnem razpisu.
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:
Vsa predložena dokazila so lahko stara
največ 30 dni, razen če javni razpis ali razpisna dokumentacija ne določata drugače.
– Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila.
Dokazilo: za pravne osebe redni izpisek iz
sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti, ki
odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo izpisek
iz Poslovnega registra Slovenije, ki odraža
njegovo zadnje pravnorelevantno stanje.
– Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ali v zvezi s
podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje.
– Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. Dokazilo: izjava ponudnika.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence.
– Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor
je za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence.
– Ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral porav-

nati v Republiki Sloveniji. Dokazilo: potrdilo
davčnega ali drugega pristojnega organa
države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. Dokazilo: obrazec
BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR (če ima ponudnik odprtih več TRR,
predloži potrdila vseh bank).
– Ponudnik mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je do dneva izdaje
revizorjevega poročila poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov. Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila. V primeru, da ponudbo oddaja skupina
ponudnikov, morajo poročilo pooblaščenega
revizorja predložiti vsi partnerji v skupnem
nastopu. V primeru, da ponudnik nastopa
skupaj s podizvajalcem, se poročilo pooblaščenega revizorja za podizvajalca zahteva le v primerih, ko vrednost del, ki jih
bo na razpisu izvedel podizvajalec, presega
50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora izkazati, da je v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 vsaj
enkrat izvedel enaka ali podobna dela s
področja javnega naročila. Kot enaka ali
podobna dela se štejejo dela, ki po naravi
del ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa – sanacija objekta pod spomeniškim
varstvom. Vrednost izvedenih referenčnih
del pa mora znašati najmanj 300,000.000
SIT (brez DDV). Pri skupni ponudbi je pogoj
izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev
tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali
več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi.
Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen,
če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s
katerimikoli podizvajalci. Dokazilo: izpolnjen
seznam referenc, za vsako referenco posebej je potrebno predložiti potrdilo, izdano s
strani referenčnih naročnikov.
– Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti, in sicer:
1. odgovornega vodjo razpisanih del, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci za odgovornega
vodjo del na enakih ali podobnih delih s področja tega razpisa v vrednosti posamično
najmanj 300,000.000 SIT (brez DDV).
2. odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke in najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov ali
univerzitetna izobrazba gradbene ali druge
podobne stroke in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja
kakovosti del, materialov in izdelkov,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
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– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
200,000.000 SIT (brez DDV).
3. odgovornega vodjo priprave projektne
dokumentacije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
vodja priprave projektne dokumentacije,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj eno referenco za pripravo projektne dokumentacije na enakih ali podobnih
delih s področja tega razpisa v investicijski
vrednosti posamično najmanj 200,000.000
SIT (brez DDV).
4. odgovornega vodjo izvedbe gradbenih
del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali višja strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja izvedbe gradbenih del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV).
5. glavnega delovodjo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– poklicna strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
delovodja,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci na enakih ali
podobnih delih s področja tega razpisa v
investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV).
Dokazilo: seznam vodstvenega osebja
in drugih strokovnih sodelavcev ter seznam
referenc vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev. Tem seznamom ponudnik priloži še: fotokopije spričeval, fotokopije delovnih knjižic skupaj z izjavami o
delovnih izkušnjah, fotokopije potrdil o opravljenem strokovnem izpitu, izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov.
– Ponudnik mora zagotoviti druge kadre,
s katerimi bo sposoben izvesti razpisana
dela. Dokazilo: tabela števila zaposlenih,
predvidenih za ta projekt, s sistemizacijo
delovnih mest in kvalifikacijo v letih 2007,
2008.
– Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana
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dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni
nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
– Ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami. Dokazilo: izjava ponudnika.
– Ponudnik mora biti seznanjen s stanjem objekta, ki je predmete tega razpisa. Dokazilo: izjava ponudnika o ogledu
objekta.
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. v ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega 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, itd… na področju, povezanem s
predmetom javnega naročila. Dokazilo: izjava ponudnika.
– Ponudnik in podizvajalci niso sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov (drugi odstavek 5. člena ZJN-1).
Dokazilo: izjava ponudnika.
– Ponudnik mora pri pripravi ponudbe
spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04).
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: JN-71/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 7. 2006 ob 12. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Evropska sredstva strukturnega sklada ESRR v okviru prve prednostne naloge
EPD – ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.3) Dodatne informacije: ogled obstoječega stanja lokacije, objekta, komunalne,
energetske in prometne opreme je obvezen
za vse ponudnike. Izjava o ogledu objekta,
potrjena s strani naročnika (»Videno, pregledano in podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe in izvedbo«), je sestavni del
razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe po načelu »funkcionalni ključ
v roke«. Naročnik organizira ogled objekta
za vse ponudnike dne 22. 6. 2006 ob 11. uri
na lokaciji objekta Grad Snežnik-Pristave.
Pooblaščeni predstavnik ponudnika mora
ob ogledu na kraju samem predstavniku
naročnika predložiti pooblastilo ponudnika.
Kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel udeležiti ogleda objekta, ki ga
v skladu s prejšnjim odstavkom organizira
naročnik, lahko od naročnika zahteva, da
na stroške ponudnika organizira dodaten
ogled. Naročnik bo dodaten ogled izvedel,
v kolikor bo ponudnik izkazal objektivne razloge, zaradi katerih se ogleda ni mogel
udeležiti, ter plačal stroške ogleda v višini
150.000 SIT.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb:
Pritožba se vlaga v skladu z Zakonom
o reviziji postopkov javnega naročanja. Po
preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ni več mogoče navajati
kršitev, ki so bile znane pred potekom tega
roka, pa kljub temu ni bil vložen zahtevek za
revizijo že pred potekom rok za predložitev
ponudb oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu
dodatne obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 026/06
Ob-16427/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Piran, Tartinijev trg 2,
SI-6330 Piran, Slovenija, v roke: Tanja
Franca, tel. +386/5/67-10-300, e-pošta: tanja.franca@piran.si, faks +386/5/67-10-308.
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.
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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: zbiranje in čiščenje odpadnih voda
v obalnem porečju – izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino
Piran.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Piran, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt ¨Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran«
vključuje – izgradnjo novega kanalizacijskega sistema v skupni izmeri približno
1,8 km ter izgradnjo centralne biološke
čistilne naprave s kapaciteto 33.000 PE
s suspenzijo biološkega blata, nitri- in
denitrifikacijo, obarjenje fosforja, dehidracijo blata in meritvijo iztoka.
Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobitev
uporabnih dovoljenj ter enoletno poskusno
obratovanje čistilne naprave.
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
¨Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran« vključuje – izgradnjo novega kanalizacijskega sistema v
skupni izmeri približno 1,8 km ter izgradnjo
centralne biološke čistilne naprave s kapaciteto 33.000 PE s suspenzijo biološkega blata, nitri- in denitrifikacijo, obarjenje fosforja,
dehidracijo blata in meritvijo iztoka.
Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobitev
uporabnih dovoljenj ter enoletno poskusno
obratovanje čistilne naprave.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1.246 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT
in veljavnostjo najmanj 150 dni od roka za
oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), z ve-
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ljavnostjo od podpisa pogodbe do še 90 dni
po izdaji Potrdila o izvedbi.
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.
Rok trajanja sporazuma je do izteka vseh
pogodbenih obveznosti za izvedbo del oziroma do izdaje Potrdila o izvedbi.
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. Če
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
ponudniku v zvezi s tem ni potrebno ničesar
prilagati;
– potrdilo, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja, 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 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,
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 št. 6, 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:
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– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 2.500,000.000
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 300,000.000 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 poslov;
– 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
št. 5, 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
5.10: 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, skladno z opredelitvijo »gradnje« vsebovano v 7. točki 2. člena Zakona o graditvi
objektov (102/04-UPB1), v kar se ne šteje
izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta) vsaj 2 čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 8.000 PE ali več za
komunalne odpadne vode (objekt ima uporabno dovoljenje) in vsaj 3 kanalizacijske
sisteme v dolžini vsak najmanj po 2.000 m;
– da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje v skladu s Zakonom o graditvi objektov
in ima izkušnje pri izvedbi vsaj 2 projektov
primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisanim delom v zadnjih 5 letih. Projekti
primerljivi po naravi in kompleksnosti razpisanim delom vključujejo: izgradnjo čistilne
naprave za komunalne odpadne vode ali
izgradnjo kanalizacijskega sistema ali izgradnjo vodovodnega sistema;
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih projektiral vsaj 2
čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po
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20.000 PE ali več za komunalne odpadne
vode, od katerih mora vsaj ena čistilna naprava čistiti komunalne odpadne vode z infiltracijo morske vode v kanalizacijski sistem;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih projektiral vsaj 2
kanalizacijska sistema dolžine vsak najmanj
po 2.000 m);
– da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij
ponujene opreme zahtevane v Poglavju 5
razpisne dokumentacije, obrazec 5.23: Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik
vgradil).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 5.12 in Obrazec 5.13: Referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidna iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.15: Obrazec za življenjepise
ključnega osebja;
– Obrazec 5.16.: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani investitorja v smislu vsebine, razvidna iz Petega
poglavja razpisne dokumentacije;
– dokazilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije za odgovornega vodja del;
– Obrazec 5.18.: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za čistilne naprave,
izdana s strani investitorja v smislu vsebine,
razvidna iz Petega poglavja razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.19.: Referenčna potrdila
odgovornega projektanta za kanalizacijske
sisteme, izdana s strani investitorja v smislu
vsebine, razvidna iz Petega poglavja razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.23: Seznam glavne 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 dokumen
ta, ki jo je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-12725/05 z dne 13. 5. 2005; 2005/S
92-090653 z dne 3. 5. 2005.
Druge prejšnje objave: Ob-25526/05 z
dne 23. 9. 2005; 2005/S 185-182430 z dne
24. 9. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 26. 7. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 204.000 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 204.000 SIT ali
851,28 EUR (znesek v EUR je preračunan
po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR =
239,640 SIT), na račun: SL Consult d.o.o.,
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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: HAABSI22, s pripisom “Piran”. 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: 26. 7. 2006 do 11.
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: 26. 7.
2006 ob 12. uri; Občina Piran, Tartinijev trg
2, SI-6330 Piran.
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. CCI
2004/SI/16/C/PE/002/02.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
23. 6. 2006 ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
SI-6330 Piran. 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
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:
2. 6. 2006.
Občina Piran
Ob-16431/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podvelka, kontaktna oseba: Dušan Tkalec, Podvelka 20, 2363 Podvelka, Slovenija,
tel. 02/876-95-10, faks 02/876-62-16, elektronska pošta: dusan.tkalec@podvelka.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: 59202-1/06-3/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija LC št. 319860 Ribnica–Janževski vrh, odsek Lesjak–Papotnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Janževski vrh.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom
del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5 mio SIT;
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v
višini 15 mio SIT;
– izjavo banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini
10 mio SIT.
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- UPB1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazec BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah
v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi;
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– samostojni podjetniki s sedežem v RS:
odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2004, podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2005;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko- poslovni uspešnosti v zadnjih 2.
poslovnih letih;
– druga dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc ponudnika na enakih
ali podobnih objektih v zadnjih 3. letih, z
vrednostjo minimalno 40 mio SIT, pogoj: 3
objekti, ali z vrednostjo 60 mio SIT, pogoj:
2 objekta;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti;
– druga dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 59202-1/06-3/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Podvelka, št.
01293-0100011253, sklic 00 71419901,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: 13. 7. 2006
ob 9. uri; sejna soba Občine Podvelka, Podvelka 20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 40,000.000
SIT oziroma 166.917,04 EUR.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Občina Podvelka
Ob-16455/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/51-83-114,
faks 04/51-83-101, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.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 nove telovadnice in zunanjega
športnega igrišča pri OŠ Poljane – gradbeno obrtniška dela in zunanja ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljane.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
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 julij 2006 in konec december 2006, zunanja ureditev april 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT in mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od obračunske vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju
proračuna, po mesečnih situacijah v roku 60
dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena
je fiksna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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 ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
2. 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;
3. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da je ponudnik v zadnjih 5 letih izvajal gradbena dela na šolskih in športnih
objektih nad 100 mio SIT, skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe;
b) dokazilo o zadostnem številu tehničnega osebja in drugih strokovnih sodelavcev;
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c) da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-1624/06 z dne 27. 1. 2006
in Ob-3150/06 z dne 10. 2. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference na šolskih in športnih
objektih,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01-118/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun št. 01227-0100007212.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 do
12.30.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 13. uri; Gorenja vas.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
“Javni razpis – Ne odpiraj – Izgradnja telovadnice in športnega igrišča pri OŠ Poljane.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-16456/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Mestne lekarne, kontaktna oseba: Ksenija Čevka, Šutna 7, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-92-00, faks
01/831-92-05, elektronska pošta: uprava@mestnelekarne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo Lekarne Domžale
po načelu »ključ v roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanska 72, Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za
obnovo Lekarne Domžale po načelu »ključ
v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 90 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancije banke oziroma zavarovalnice
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 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 2005 (potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS); mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov; potrdila bank o
stanju na transakcijskih računih za zadnjih
6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v
blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb oziroma 15 dni
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najva-
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žnejših opravljenih investicij v zadnjih petih
letih in sicer na treh objektih visokih gradenj
z vrednostjo del nad 50 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov o kvalitetno izvedeni investiciji in
v skladu s pogodbenimi določili naročnika,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti Spisek najvažnejših
opravljenih investicij za predvidenega vodjo
del, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, in
sicer v zadnjih petih letih na treh objektih
visokih gradenj z vrednostjo del nad 50 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01243-6030274573, odprt pri UJP Kamnik,
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: 30. 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri; Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, v upravi.
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: 2. 6. 2006.
Javni zavod Mestne lekarne
Št. 110-1/06
Ob-16478/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2006/000171.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: odsek: AC Beltinci–Lendava od km
0+000 do km 17+200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: izgradnja odseka AC Beltinci–Lendava od km 0+000 do km 17+200
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. AC Beltinci–Lendava od km 0+000
do km 17+200
1.1.1. Trasa
1.1.1.1 odsek 0812 od priključka Lipovci
do priključka Turnišče
1.1.1.2 odsek 0813 od priključka Turnišče do razcepa Dolga vas
1.1.2 Priključki
1.1.2.1 Priključek
– krak »A«
– krak »B«
– krak »C«
– krak »D«
1.1.2.2 Priključek Turnišče
– krak »A«
– krak »B«
– krak »C«
– krak »D«
1.1.3 Obojestransko počivališče Dolinsko
1.1.4 Čelna cestinska postaja »ČCP BANUTA«
1.1.5 Deviacije
1.1.5.1 deviacije kategoriziranih cest
– Deviacija št. 0812-1, 1-4
– Deviacija št. 0812-1, 1-5
– Deviacija št. 0812-1, 1-6
– Deviacija št. 0812-1, 1-7
– Deviacija št. 0812-1, 1-16
– Deviacija št. 0813-1, 1-21
– Deviacija št. 0813-1, 1-22
– Deviacija št. 0813-1, 1-23
– Deviacija št. 0813-1, 1-24
– Deviacija št. 0813-1, 1-25
1.1.5.2 Deviacije nekategoriziranih cest
– Deviacija št. 0812-1, 1-1
– Deviacija št. 0812-1, 1-2
– Deviacija št. 0812-1, 1-3
– Deviacija št. 0812-1, 1-8
– Deviacija št. 0812-1, 1-9
– Deviacija št. 0812-1, 1-10
– Deviacija št. 0812-1, 1-11
– Deviacija št. 0812-1, 1-12
– Deviacija št. 0812-1, 1-13
– Deviacija št. 0812-1, 1-14
– Deviacija št. 0812-1, 1-15
– Deviacija št. 0812-1, 1-17
– Deviacija št. 0812-1, 1-18
– Deviacija št. 0812-1, 1-19
– Deviacija št. 0812-1, 1-20
– Deviacija št. 0812-1, 1-21
– Deviacija št. 0812-1, 1-22
– Deviacija št. 0812-1, 1-23
– Deviacija št. 0813-1, 1-26
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– Deviacija št. 0813-1, 1-27
– Deviacija št. 0813-1, 1-28
– Deviacija št. 0813-1, 1-29
– Deviacija št. 0813-1, 1-30
– Deviacija št. 0813-1, 1-31
– Deviacija št. 0813-1, 1-32
– Deviacija št. 0813-1, 1-33
– Deviacija št. 0813-1, 1-34
– Deviacija št. 0813-1, 1-35
– Deviacija št. 0813-1, 1-36
– Deviacija št. 0813-1, 1-37
– Deviacija št. 0813-1, 1-37a
– Deviacija št. 0813-1, 1-38
– Deviacija št. 0813-1, 1-39
– Deviacija št. 0813-1, 1-39a
1.1.6 Premostitveni objekti
1.1.6.1 Nadvozi
– Nadvoz št. 0812-1,4-1
– Nadvoz št. 0812-1,4-3
– Nadvoz št. 0812-1,4-4
– Nadvoz št. 0812-1,4-5
– Nadvoz št. 0812-1,4-6
– Nadvoz št. 0812-1,4-7
– Nadvoz št. 0813-1,4-8
– Nadvoz št. 0813-1,4-9
– Nadvoz št. 0813-1,4-10
– Nadvoz št. 0813-1,4-12
1.1.6.2 Nadhodi za divjad
– Nadhod št. 0812-1-4-2
– Nadhod št. 0813-1,4-11
– Nadhod št. 0813-1,4-13
1.1.6.3 Mostovi
– Most št. 0813-1,5-1
– Most št. 0813-1,5-2
– Most št. 0813-1,5-3
– Most št. 0813-1,5-4
– Most št. 0813-1,5-5
– Most št. 0813-1,5-6
– Most št. 0813-1,5-7
– Most št. 0813-1,5-8
– Most št. 0813-1,5-9
1.1.6.4 Prepusti in podhodi za dvoživke
– Prepust št. 0807-1,3-12
– Prepust št. 0807-1,3-12,1
– Prepust št. 0807-1,3-1
– Prepust št. 0807-1,3-2
– Podhod št. 0813-1,3-3
– Podhod št. 0813-1,3-4
– Podhod št. 0813-1,3-5
– Podhod št. 0813-1,3-6
– Podhod št. 0813-1,3-7
– Podhod št. 0813-1,3-8
– Podhod št. 0813-1,3-9
1.1.7 Vodnogospodarske ureditve
1.1.8 Komunalni vodi
– vodovod,
– elektrovodi,
– fekalna kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– plinovod,
– telekomunikacijsko omrežje in KRS,
– klic v sili;
1.1.9 krajinska ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 615,000.000 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 predvidoma financirala
iz javnih sredstev Republike Slovenije, finančnega kredita/obveznice in kohezijskih
skladov.
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 avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste), 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: 2006/000171.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
Cena: 100.000 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 83.333,33 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: 26. 7. 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
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ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 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: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16482/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, 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: 2006/000297.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija talnega oboka in kanalizacije v
predoru Karavanke na odseku 0001 meja
Avstrija–Hrušica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sanacija talnega oboka in
kanalizacije v predoru Karavanke na odseku
0001 meja Avstrija–Hrušica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.40-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba sanacije talnega oboka in kanalizacije v
predoru Karavanke, na avtocesti A2, odsek
0001, meja Avstrija–Hrušica, ki obsega:
– sanacijo talnega oboka, v skupni dolžini 141 m2, ki vključuje:
– zamenjavo talnega oboka,
– prestavitev in zaščito optičnih kablov,
– prestavitev in zaščito vseh elektro inštalacij in električne opreme,
– prestavitev TK in signalnih kablov,
– prestavitev strojnih inštalacij in druge
opreme;
– zamenjavo kanalizacije na treh odsekih, v skupni dolžini 530 m2;

Št.

– vsa ostala nujno potrebna dela za izvedbo razpisanih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v času od 18. 12. 2006 do 8. 1.
2007 mora biti zagotovljena prevoznost predora po obeh voznih pasovih brez omejitev,
zato se ta čas ne šteje v rok dokončanja
del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 17,600.000 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 sanacije predora
ali gradnja predora), 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: 2006/000297.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 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
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pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 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: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16617/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Zagorje, kontaktna oseba:
Jožica Pavlič, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-040,
faks 03/56-55-039, elektronska pošta:
jozi.pavlic@zd-zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT d.o.o. Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba: Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., Cesta 20. julija 2 c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-083,
faks 03/56-64-214, elektronska pošta: tajnistvo@in-tact.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IN-TACT d.o.o., kontaktna oseba: Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-083, elektronska pošta:
tajnistvo@in-tact.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, kontaktna
oseba: Jožica Pavlič, ekon., Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/56-55-040, faks 03/56-55-039, elektronska pošta: jozi.pavlic@zd-zagorje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-53/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. dobava in polaganje talne heterogene PVC obloge,
2. zamenjava obstoječega lesenega
stavbnega pohištva s PVC stavbnim pohištvom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Zagorje,
Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih
in tehničnih sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
3 da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
pravnomočno obsojen,
5. ostali pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu,
2. kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost). Če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku, zaradi suma storitve kaznivega
dejanja – podkupovanja,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
5. potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne in druge evidence, da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
oziroma drug soroden postopek,
6. izjava ponudnika pod materialno in
kazensko odgovornostjo, da izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega organa lokalne skupnosti v kateri
ima kandidat sedež ali potrdilo pristojnega
organa RS,
– obrazec BON-1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TPP ponudnika ni bil blokiran v preteklih
6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006 ob
10. uri; sejna soba Zdravstveni dom Zagorje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Zdravstveni dom Zagorje

Storitve
Ob-16450/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »Modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (Upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož)«, se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26094/05, Ur. l. RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05, Ur. l. RS, št.
23 z dne 3. 3. 2006, Ob-6079/06 in Ur. l. RS,
št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7626/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 6. 2006 do 9. ure po
lokalnem času, Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, SI2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 10. uri po lokalnem času; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-16451/06
Popravek
IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005, 2005/S 214-210762, of 8. 11.
2005, 2006/S 40-042294 of 28. 2. 2006 and
2006/S 52-053808 of 16. 3. 2006.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 16. 6. 2006 till 9:00
hrs local time; Public agency for railway
transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 16. 6.
2006 at 10:00 hrs local time; Public agency for railway transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 2. 6.
2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 430-30/2006/150

Ob-16244/06

Popravek
V javnem razpisu za izbor ponudnika
storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov

z uporabo omrežja mobilnega operaterja in
nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov,
za potrebe državnih organov RS in javne
uprave, za obdobje 2006-2008, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 46, z dne 5. 5. 2006,
Ob-12476/06, se popravijo točke:
II.1.8) za Sklop 2, točka 3, ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
3) Količina ali obseg: predvideno število
naročniških razmerij za sklop 2 in število
kartic PCMCIA: 1300
II.2.1), ki se spremeni tako, da se pravilno glasi:
Celotna količina ali obseg: predvideno
število naročniških razmerij za sklop 1: 7157;
predvideno število mobilnih aparatov: 8000;
predvideno število naročniških razmerij za
sklop 2 in število kartic PCMCIA: 1300.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Adamič, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: dejan.adamic@bsi.si, internetni naslov: www.bsi.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 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja SAN sistema
Banke Slovenije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in namestitev strojne in programske opreme za nadgradnjo SAN sistema Banke Slovenije. Izbrani ponudnik
bo moral zagotoviti vzdrževanje opreme
v roku 5 let po podpisu prevzemnega
zapisnika. Zahteve za nadgradnjo SAN
omrežja za Open VMS in Windows okolje
ter sinhrono replikacijo podatkom med
centralno in rezervno lokacijo so navedene v razpisni dokumentaciji. Povezava med SAN diskovnim podsistemom in
strežniki Open VMS in Windovw mora biti
v ponujeni rešitvi izdelana preko podvojenih (Multipath) Fiber Channel povezav
preko dveh neodvisnih poti. V primeru,
da ta pogoj ni izpolnjen, je rešitev tehnično neustrezna. Vrsta strojne in programske opreme sta navedeni v razpisni dokumentaciji. Ustreznost tehničnim
zahtevam naročnika je izločilni kriterij in
pogoj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna lokacija: Banka
Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, rezervna lokacija: Šmartinska 132,
1000 Ljubljana.
Šifra: NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00-7; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.24.13.10-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A - storitve: št.
kategorije 7, predmet: računalniške storitve
in sorodne opreme.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Nakup
strojne in programske opreme za nadgradnjo SAN sistema Banke Slovenije in vzdrževanje opreme v roku 5 let po podpisu prevzemenega zapisnka. Ocenjena vrednost
naročila zanša 208 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 31. 8. 2006, konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti. Naročnik bo
zahteval tudi bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
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: Če ponudbo predloži skupina
ponudnikov mora biti izdelana sklano z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: Izpolnjevanje pogojev po 42. in
42. a členu ZJN-1, ob upoštevanju Direktive
2004/18/EC.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik v zadnjih 5 letih ni bil
kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z
organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– 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,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je član organizacije ali združenja
izvajalcev storitev, ki so predmet javnega
naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali
združenju obvezno po predpisih države, kjer
ima ponudnik svoj sedež,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune,
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– da ima ponudnik redno poravnane svoje obveznosti do podizvajalcev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti vso
razpisano strojno in programsko opremo,
– da je ponudnik sposoben izvesti namestitev strojne in programske opreme, ki
je predmet razpisa,
– da ponudnik lahko zagotavlja rezervne
dele za opremo še 5 let po poteku garancijskega roka,
– da je ponudnik sposoben vzdrževati
opremo, ki je predmet javnega razpisa,
– da ima ponudnik zaposlenih najmanj
zahtevano število certificiranih strokovnjakov, ki imajo ustrezno znanje za vzdrževanje
ponujene strojne opreme (vsaj enega za
ponujeno SAN opremo, vsaj enega za upravljanje Open VMS sistemov, vsaj enega za
upravljanje Windows NT sistemov),
– da ima ponudnik potrdilo (pogodbo ali
drug dokument) za tekoče koledarsko leto,
s katerim dokazuje svoj odnos s proizvajalcem opreme,
– da ima ponudnik potrdilo (pogodbo ali
drug dokument) za tekoče koledarsko leto, s
katerim dokazuje, da je pooblaščeni serviser
za predmet javnega razpisa,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 52 z dne 19. 5.
2006, Ob-14009/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Jav-raz-03IT/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poravnalni račun
Banke Slovenije št. 01000-0000100090 je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2006, do 10.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 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: 13. 7. 2006
ob 13. uri, Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Banka Slovenije
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Ob-16058/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.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: najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev
prehrambene službe, pripravljanje gotovih
obrokov hrane.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5 JN / 2006 – kuhinja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev prehrambene službe, pripravljanje
gotovih obrokov hrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik.
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 dneva obojestranskega podpisa pogodbe o oddaji naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
pričakuje 60-dnevni plačilni rok od datuma
izdaje računa. Izvajalec bo račun za opravljene storitve izstavljal mesečno zadnjega
dne v mesecu za tekoči mesec (priloga k
računu je specifikacija naročenih obrokov
po stroškovnih mestih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju v
zvezi s podkupovanjem, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in vse ostalo kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 oziroma
BON 2 obrazec, za fizične osebe 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: reference v zadnjih 3 letih
pred oddajo ponudbe, seznam kadrov in
vse ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– cena za eno letno obdobje (za bolniško
prehrano),
– plačilni pogoji,
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– reference,
– certifikati skladnosti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do: 30. 6.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 12. uri, sejna soba na upravi KOPA Golnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
KOPA Golnik
Ob-16093/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, kontaktna oseba:
Nataša Rojšek, Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/308-31-08,
faks +386/1/478-37-60, elektronska pošta:
natasa.rojsek@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 storitev: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SVLR 03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»Oblikovanje, tisk in potisk tiskovin/artiklov na temo strukturnih skladov EU v
Sloveniji«. Podrobnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: »Oblikovanje, tisk in potisk tiskovin/artiklov na
temo strukturnih skladov EU v Sloveniji«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 5. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 30
dneh po prejemu posameznega računa in
dokončnem prevzemu izdelkov za vsako
postavko posebej.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev iz: 1. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1 – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence; 2. točke
prvega odstavka 42. člena ZJN-1 – izpisek
iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; 3. točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1 – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki strokovne
komisije naročnika in ponudniki oziroma
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje in odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 10. uri; Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
ulica 28, 1000 Ljubljana, 5. 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: da; naziv projekta: Obveščanje javnosti – Organ upravljanja-tehnična pomoč –
2006, EPD RS 2004-2006, Evropski sklad
za regionalni razvoj.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik se
lahko prijavi samo za naročilo v celoti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in
regionalno politiko
Ob-16220/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Sonja Troha, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 00386/5/66-00-100, faks
00386/5/66-00-110, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, kontaktna
oseba: Sonja Troha, Verdijeva 1, 6310 Izola, Slovenija, tel. 00386/5/66-00-300, faks
00386/5/66-00-310, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, kontaktna oseba: Sonja Troha, Verdijeva 1, 6310 Izola,
Slovenija, tel. 00386/5/66-00-300, faks
00386/5/66-00-310, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, kontaktna oseba: vložišče, Klara Giassi, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, tel.
00386/5/66-00-100, faks 00386/5/66-00-110,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zagotovitev prevozov šolskih otrok v
Občini Izola za obdobje od 1. 9. 2006 do
konca junija 2007, z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o
javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zagotovitev prevozov šolskih otrok iz treh osnovnih
šol s podružnicami za relacije po voznem
redu, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pogodba se lahko podaljšuje za
obdobje enega leta, vendar skupno največ
3 leta s tem, da se izvaja v času pouka po
šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne končne ponudbene vrednosti,
veljavno do 15. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene prevoze plačeval mesečno.
Prevoznik bo do 10. dne v mesecu izstavil
račun za opravljene prevoze v preteklem
mesecu. Naročnik bo račun poravnal 30 dni
po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
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-UPB1 in izpolniti tudi
druge pogoje, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi
podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– 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 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
izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo,
– 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:
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– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,
– izkaz poslovnega izida 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:
– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem prometu,
– seznam vozil in voznikov z licenco,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
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 vozniki, s katerimi se prevažajo skupine otrok.
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 4. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, prvo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Občina Izola
Ob-16295/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) 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 ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.

Št.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5), območji 1 in 2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zajem topografskih podatkov za potrebe
prostorskega planiranja na lokalni ravni
za območje 450 listov merila 1: 5000, območji 1 (225 listov) in 2 (225 listov).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5), območje 1
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg: 225 listov merila
1: 5000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 8.
2006, zaključek 20. 11. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5), območje
2
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg: 225 listov merila
1: 5000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 8.
2006, zaključek 20. 11. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– območje 1 (225 listov),
– območje 2 (225 listov).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2006, zaključek 20. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica in menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe,
– garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– menica in menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– menica in menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem,
– garancija za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Plačila po deležu opravljenega dela na
osnovi prejetega računa – 30. dan od prejema.
Plačila izključno v slovenski valuti (SIT).
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek 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. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
4. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Dokument ne sme biti starejši
od 30 dni.
5. Dokazilo o tem, da ponudniku ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ, goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz člena 1
Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija
1991 o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja. Dokazilo predstavlja priložena izjava (OBR 27).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec BON-1 s
podatki in kazalniki za leto 2005 in BON-2,
oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za leto 2005. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo
obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo
tudi podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transakcijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
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za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da v
preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR
4 in 4a).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Izkušnje in reference

Ponderiranje

85
15

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-19/2006-4.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s 40-042943 z dne 28. 2. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 7. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000006.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2006 ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naro-
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čila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-16304/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Spekter d.o.o., kontaktna oseba: Marko Končina, Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-33-015, faks
03/56-33-025, elektronska pošta: spekter.trbovlje@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: drugo.
II.1) Opis: izvedba vzdrževalnih del na
večstanovanjskih objektih na območju Občin Trbovlje in Zagorje ob Savi.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občin Trbovlje
in Zagorje ob Savi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: večstanovanjske hiše na
območju Občin Trbovlje in Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
Izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občin Trbovlje in
Zagorje ob Savi, in sicer:
– zidarska dela – ocenjena vrednost
20,000.000 SIT,
– vodovodna dela – ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,
– krovsko kleparska dela – ocenjena vrednost 28,000.000 SIT,
– mizarska dela – ocenjena vrednost
45,000.000 SIT,
– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 18,000.000 SIT,
– slikopleskarska, tlakarska, keramičarska dela – ocenjena vrednost 60,000.000
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževalna dela skupaj – 211,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od meseca julija 2006 do meseca
junija 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev ali 365 dni od oddaje naročila; začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
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. reference pri Spektru,
2. cene storitev,
3. kompletnost storitve,
4. strokovna usposobljenost,
5. roki izvedbe,
6. opremljenost,
7. garancijski čas,
8. roki plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od dneva objave razpisa do 30. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za prevzem
razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni ali na TRR
26330-0012666385 po 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006 in/ali 29 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti, označena z napisom: Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna dela.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika za navzočnost pri odpiranju
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006 ob
9. uri; v prostorih naročnika Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje.
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: 2. 6. 2006.
Spekter d.o.o.
Ob-16313/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
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III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju PU Ljubljana, Postojna in
Koper«, šifra: 430-89/2006, zap št JN: ODVULJPOKP-21/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Ljubljana, Postojna in Koper.
Šifra NUTS: SI00E, SI00A in SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju PU
Ljubljana, Postojna in Koper.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
Če je znan,, v primeru dodatnih naročil
blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni
okvir za poznejša naročila: 12 mesecev od
oddaje naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v
primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan po uradnem prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; (Izpis iz evidence mora
izkazovati registracijo za izvajanje dejavnosti po naslednjih šifrah iz standardne klasifikacije dejavnosti: 70.32, 45.31 in 45.33)
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Dokazila:
1. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece)
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;
Dokazila:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
ali
Pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer 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 (največ
3 mesece)
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
Ekonomsko-finančni pogoji:
5. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila (kolikor
ponudba presega vrednost 50 mio SIT);
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe. (original)
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6. ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa;
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za oddajo
ponudbe. (Original)
7. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi (največ 3 mesece)
in
Seznam podizvajalcev podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca (največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
8. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 2 (dve) istovrstni ali
pretežno istovrstni storitvi – storitvi vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav: 1 v vrednosti
posla najmanj 20,000.000 SIT letno in 1
(eno) v vrednosti posla najmanj 10,000.000
SIT letno z vključenim davkom na dodano
vrednost. Za pretežno istovrstno storitev se
šteje, če ponudnik izkaže kvalitetno in pravočasno izvajanje in izpolnitev pogodbene
obveznosti, ki je vključevala vsaj enega izmed posameznih sklopov storitev, naštetih
na priloženem obrazcu.
Dokazilo:
Seznam opravljenih storitev, ki so po
vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih storitev (storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav), izvajanih
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki
potrdila-izjave, izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih storitev, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne
storitve.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom
v obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano.
Naročnik bo upošteval izključno zaključeno
storitev po pogodbi.
Kadrovski pogoji
9. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila zagotoviti 1 upravnika ustrezne izobrazbe tehnične smeri ter 2 vzdrževalca
ustreznih kvalifikacij – 1 strojne stroke (ključavničar) in 1 električne stroke (električar),
s stalno prisotnostjo vseh treh vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,
izven tega časa pa mora biti zagotovljeno
dežurstvo in dosegljivost preko mobitela ter
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možnost posredovanja zahtev po elektronski pošti.
Dokazilo:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v
razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-89/2006, zap.
št. JN ODVULJPOKP-21/2006
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije 20. 7. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-16314/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +3861/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78.
Internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
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službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks *386/1/478-18-78.
Internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78.
Internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih
prehodih na področju PU Krško in Novo
mesto«, šifra: 430-84/2006, zap št JN: ODVUKKNM-14/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Krško in Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI006 in SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju PU
Krško in Novo mesto.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
poznejša naročila: 12 mesecevod oddaje
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v
primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan po uradnem prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; (izpis iz evidence mora
izkazovati registracijo za izvajanje dejavnosti po naslednjih šifrah iz standardne klasifikacije dejavnosti: 70.32, 45.31 in 45.33).
Dokazila:
1. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe):
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece).
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;
Dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
ali
– pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
– pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, in sicer 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 (največ
3 mesece).
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
Ekonomsko-finančni pogoji:
5. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila (kolikor
ponudba presega vrednost 50 mio SIT);
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
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potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe (original).
6. ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa;
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom
za oddajo ponudbe (original).
7. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi (največ 3 mesece)
in
– seznam podizvajalcev podpisan in
žigosan s stani ponudnika in podizvajalca
(največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
8. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel najmanj 2 istovrstni ali pretežno istovrstni storitvi – storitvi vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih
sistemov in naprav: eno v vrednosti posla
najmanj 20,000.000 SIT letno in eno v vrednosti posla najmanj 10,000.000 SIT letno
z vključenim davkom na dodano vrednost.
Za pretežno istovrstno storitev se šteje, če
ponudnik izkaže kvalitetno in pravočasno izvajanje in izpolnitev pogodbene obveznosti,
ki je vključevala vsaj enega izmed posameznih sklopov storitev, naštetih na priloženem
obrazcu.
Dokazilo:
Seznam opravljenih storitev, ki so po
vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih storitev (storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav), izvajanih
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki
potrdila-izjave, izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih storitev, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne
storitve.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom
v obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano.
Naročnik bo upošteval izključno zaključeno
storitev po pogodbi.
Kadrovski pogoji:
9. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila zagotoviti 1 upravnika ustrezne iz-

Št.

obrazbe tehnične smeri ter 2 vzdrževalca
ustreznih kvalifikacij – 1 strojne stroke (ključavničar) in 1 električne stroke (električar),
s stalno prisotnostjo vseh treh vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 07. do 15.
ure, izven tega časa pa mora biti zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko mobitela
ter možnost posredovanja zahtev po elektronski pošti.
Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3
mesece).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-84/2006, zap.
št. JN ODVUKKNM-14/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 7. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430/06

Ob-16319/06

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, Slovenija, v roke: Karmen
Lah, tel. +386/2/584-90-54, e-pošta: Karmen.lah@ljutomer.si, faks +386/2/581-16-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
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dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje prevozov šoloobveznih otrok v Občini Ljutomer za šolsko leto
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Ljutomer.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi učencev na relacijah:
1. Ljutomer–Zgornje
Krapje–Spodnje
Krapje–Cven–Mota–Cven–Novi Cven–Babinci–Noršinci–Ljutomer;
2. Stročja vas–Presika–Globoka–Veščica–Pristava–OŠ Stročja vas;
3. Radomerje–Radomerščak–Plešivica–Jeruzalem–Gresovščak–Slamnjak–Podgradje–Ljutomer–OŠ C. Golar Ljutomer;
4. Spodnji Kamenščak–Mekotnjak–AP
Ljutomer–OŠ C. Golar Ljutomer;
5. Nunska graba–OŠ Stročja vas;
6. Rinčetova graba–OŠ Stročja vas;
7. Mala Nedelja–Moravci–Bodislavci–
Godemarci–Radoslavci–Precetinci;
8. Radoslavci–Godemarci–Bodislavci–
Moravci–Mala Nedelja;
9. Šalinci–Krištanci–Grlava–Križevci;
10. Radoslavci–Precetinci–Sitarovci–
Kuršinci–Mala Nedelja;
11. Cezanjevci–Sp. Kamenščak–Mekotnjak–Radomerščak–Žerovinci–Desnjak–
Stara Cesta–Zg. Kamenščak–Branoslavci–Vogričevci–Branoslavci–Cezanjevci;
12. Drakovci–Berkovski Prelogi–Logarovci–Šalinci–Grlava–OŠ C. Golar Ljutomer.
Vsaka relacija šteje kot posamičen
sklop.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2006, zaključek 25. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija ali bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo račun za opravljeno storitev plačeval mesečno v roku 30 dni
od dneva uradno prejetega računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem- potrdilo ministrstva za pravosodje,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
– potrdilo sodišča,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS – potrdilo davčnega urada.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju 30dnevnih plačilnih pogojev,
– poročilo pooblaščenega revizorja (ponudbena vrednost za celotno obdobje – 3
leta, presega 50,000.000 SIT, brez DDV).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da ponudnik razpolaga z ustreznimi vozili za prevoz otrok,
– izjava, da ima ponudnik zaposlene
ustrezne voznike,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih že
opravljal storitev prevoza skupin otrok,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– fotokopija licence ali potrdilo zbornice.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu; Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v
cestnem prometu; Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, ob predložitvi dokazila o plačanih stroških za razpisno dokumentacijo,
ki se vplača na transakcijski račun Občine
Ljutomer št. 01263-0100013693. Priloži se
potrdilo DURS o davčnem zavezancu.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 11.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2006 ob 13. uri; sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali pooblaščeni predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.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,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-16385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Jože Staniša
in Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-92-05,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: joze.stanisa@energetika-lj.si,
silvester.koren@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., kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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, 1000
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A – 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-27/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje po sklopih:
1. premoženjsko zavarovanje,
2. nezgodno zavarovanje zaposlenih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pretežno lokacije naročnika v Ljubljani in okolici.
Šifra NUTS: SI00E (Osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni

predmet: 66.30.00.00-3, dodatni predmeti:
66.33.11.00-0,
66.33.61.00-5,
66.33.62.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 66.30.00.00-3, dodatni predmeti:
66.33.61.00-5, 66.33.62.00-6.
2) Kratek opis:
1. premoženjsko zavarovanje obsega:
– požarno zavarovanje objektov, opreme
in zalog,
– zavarovanje surovin in polizdelkov v
tehnološki obdelavi last strank,
– strojelomno zavarovanje opreme,
– zavarovanje izpada dohodka zaradi
strojeloma,
– zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti,
– zavarovanje projektantske odgovornosti,
– zavarovanje stekla,
– računalniško zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2010.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.11.00-0.
2) Kratek opis: nezgodno zavarovanje
zaposlenih.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2010.
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:
1. premoženjsko zavarovanje obsega:
– požarno zavarovanje objektov, opreme
in zalog,
– zavarovanje surovin in polizdelkov v
tehnološki obdelavi last strank,
– strojelomno zavarovanje opreme,
– zavarovanje izpada dohodka zaradi
strojeloma,
– zavarovanje odgovornosti iz dejav
nosti,
– zavarovanje projektantske odgovornosti,
– zavarovanje stekla,
– računalniško zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje;
2. nezgodno zavarovanje zaposlenih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,500.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2%
od skupne ponudbene vrednosti za štiri
leta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal račun v roku najmanj 30 dni od
datuma izdaje posameznega računa.
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;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, 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;
– potrdilo, da je ponudnik 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:
– skupni prihodki morajo znašati v posameznem letu za leto 2004 in/ali za leto
2005 minimalno:
Za sklop 1: v višini 250,000.000 SIT letno,
Za sklop 2: v višini 25,000.000 SIT letno.
– ponudnik ne sme imeti neporavnanih
obveznosti na transakcijskem računu v roku
zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor RS;
– izjava zavarovalnice o kapitalski ustreznosti:
– sklop 1: najmanj 2 referenci za premoženjska zavarovanja,
– sklop 2: najmanj 2 referenci za nezgodno zavarovanje oseb,
– splošni in dopolnilni zavarovalni pogoji;
– potrjena izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2006/S 93-099632 z dne
17. 5. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-27/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006 do
9. ure.
Cena: 10.000 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. 600-27-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000

Št.

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: 24. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 11.30; Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 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.4) Dodatne informacije: naročilo se
oddaja za štiri leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-16391/06
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, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana,, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Sabina
Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 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 06/310060.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za izvedbo celovitega
inženiringa in gradbenega nadzora pri
izvajanju obnov stavbnih lupin in drugih
del v zvezi s prenovo objektov v okviru
akcije »Ljubljana moje mesto« (oznaka
javnega razpisa: JN -06/310060).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Opis in obseg del, ki so predmet naročila
Pravne storitve:
Sodelovanje pri pripravi letnih programov
in javnih razpisov za izbiro objektov za sofinanciranje obnove njihovih stavbnih lupin
ali njihove prenove v okviru akcije Ljubljana
moje mesto, analiza (finančna ocena) vsakega uvrščenega objekta posebej v okviru
priprave programa in izvedenega razpisa,
točkovanje objektov na podlagi kriterijev iz
razpisa in priprava končnega poročila za
komisijo za vodenje postopka razpisa.
Sodelovanje v postopku oddaje javnih
naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih
oziroma prenovitvenih del na posameznih
objektih (priprava razpisne dokumentacije,
dajanje pojasnil ponudnikom, pregled in
analiza ponudb ter izdelava poročila o ugotovitvah).
Priprava osnutkov gradbenih pogodb z
izbranimi izvajalci del, organizacija pridobitve podpisov lastnikov objektov in izvajalcev del.
Finančne storitve:
Izdelava predinvesticijske študije obnove
stavbne lupine ali drugih del v zvezi s prenovo za posamezen objekt, ki je bil uvrščen
v program akcije Ljubljana moje mesto in
uskladitev le-te z investitorji.
Sodelovanje in pomoč lastnikom objektov pri pridobivanju premostitvenih finančnih
virov za izvedbo del.
Spremljanje izpolnjevanja finančnih obveznosti po gradbenih pogodbah, opozarjanje zamudnikov in sodelovanje pri odpravi
težav strank v zvezi s plačevanjem ipd.
Tehnične in druge storitve ter izvajanje
gradbenega nadzora:
Redno tedensko sodelovanje in poročanje na sejah Komisije za vodenje akcije Ljubljana moje mesto in Komisije za izvajanje
javnih naročil obnove stavbnih lupin v okviru
akcije Ljubljana moje mesto ter občasno po
potrebi tudi na drugih sejah organov MOL.
Izdelava tehnične dokumentacije (kalkulativni popisi del, načrti) za posamezno
stavbo, kar je podlaga za izvedbo razpisa
za izbiro izvajalca.
Usklajevanje tehnične dokumentacije in
načina izvedbe v zvezi s kulturno varstvenimi pogoji z Zavodom za kulturno dediščino,
OE Ljubljana.
Za objekte, ki so evidentirani kot kulturna
dediščina ali kulturni spomeniki: pridobitev
projektne dokumentacije za soglasje Zavoda za kulturno dediščino, ki bo vsebovala
izris pročelja ali drugih stavbnih elementov
z izmerami, njihov posnetek, oceno gradbenega stanja ter predloge izvedbenih rešitev
za rekonstrukcijska dela na pročelju ali v
drugih delih stavbe.
Pridobivanje druge investicijsko-tehnične
dokumentacije v skladu s predpisi, pridobitev vseh potrebnih soglasij in upravnih dovoljenj ter izvedba pripravljalnih del.
Organizacija in koordiniranje dela z izvajalci obnov na posameznih objektih, z
oddelki MOL, z lastniki objektov in drugimi
udeleženimi subjekti pri realizaciji rekonstrukcijskih del.
Gradbeni nadzor nad izvajanjem del, ki
obsega: vpeljavo izvajalca v delo ter primopredaja objekta izvajalcu pred pričetkom
del, nadzor nad kvaliteto izvedenih del, da je
izvajanje del v skladu s predpisi, standardi in
normativi ter da se dela izvajajo po potrjeni
tehnični dokumentaciji in skladno z zahtevami iz soglasij Zavoda za kulturno dediščino,
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OE Ljubljana, ter skladno z določili iz odločb
Upravne enote Ljubljana in morebitnih drugih pristojnih služb.
Usklajevanje med investitorji in izvajalci del pri morebitnih večjih odstopanjih od
predračunskega popisa v primerih, ko je potrebna izvedba nepredvidenih in več del.
Pregled in podpisovanje gradbenega
dnevnika in knjige obračunskih izmer.
Kontrola in potrjevanje začasnih in končnih obračunskih situacij, finančna delitev leteh po s pogodbo dogovorjenih deležih lastnikov posameznega objekta ter pridobitev
soglasij lastnikov za potrditev posameznih
začasnih in končnih obračunskih situacij.
Preverjanje kakovosti izvedenih del in
stanja na posameznih objektih do prevzemov ter zagotovitev, da bodo izvajalci del v
tem času odpravili vse napake in pomanjkljivosti v zvezi z izvedenimi deli.
Zapisniški prevzem del in nadzor nad odpravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti
do uspešne primopredaje del.
Pridobitev dokumentov v zvezi z izvedenimi deli od izvajalca gradbenih del (atesti,
garancije, vključno z bančno garancijo za
izpolnitev obveznosti v času garancijskega
roka).
Sistematično redno spremljanje stanja na obnovljenih objektih ter zagotovitev
odprave vseh napak in pomanjkljivosti ali
morebitne škode v zvezi z izvedenimi deli
v času garancijskega roka. Po prenehanju
garancijske dobe za posamezen objekt in
po prenehanju veljavnosti pogodbe, mora
izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem storitev po tem
naročilu.
Izdelava fotodokumentacije – digitalnih
posnetkov stanja celote, ter detajlov ostrešja,
fasad, stavbnega pohištva idr. za vsak objekt
posebej pred in po obnovitvenih delih.
Priprava vmesnih in zaključnih poročil za
naročnika in lastnike objektov.
Opravljanje drugih del v zvezi s strokovnim nadzorom po nalogu naročnika.
Arhiviranje celotne dokumentacije za
vsak objekt posebej, do predaje naročniku.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
izvajalec bo prevzel izvajanje pogodbenih
del 1. 9. 2006 in jih izvajal postopoma v
okviru izvajanja akcije »Ljubljana moje mesto« do 31. 8. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot zavarovanje za
resnost ponudbe bančno garancijo/ kavcijsko zavarovanje v višini 2,000.000 SIT in
izjavo banke/zavarovalnice, izjava banke
ali zavarovalnice da bo ponudniku v primeru, da bo izbran, izdala bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,500.000
SIT, ki jo bo naročnik lahko unovčil, če ponudnik ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti,
predvsem če pogodbenih del ne bo izvedel
v pogodbeni vsebini, obsegu in kvaliteti ter
pravočasno, ali če bo kako drugače kršil
pogodbene obveznosti oziroma poslovno
sodelovanje z naročnikom, izvajalci del in
lastniki objektov. Višina vsakoletne bančne
garancije se določa oziroma dogovori vsako
leto s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Kolikor
se aneks ne sklene, je izvajalec dolžan predložiti bančno garancijo v pogodbeno dogovorjeni višini en teden pred iztekom dotlej
veljavne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ponudnik mora v obrazec 2 vpisati ponudbeno ceno v odstotnih deležih od vrednosti obnovitvenih del po naslednjih stopnjah:
– do 10,000.000 SIT,
– nad 10,000.000 SIT do 20,000.000
SIT in
– nad 20,000.000 SIT.
Kot vrednost obnovitvenih del, od katerih
se obračuna pogodbena cena, se šteje ponudbena vrednost brez DDV.
Ponudbena cena za posamezno stopnjo
mora biti fiksna za ves čas izvajanja del, v
njej morajo biti upoštevani vsi stroški v zvezi
z izvedbo pogodbenih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti mora ponudnik predložiti naslednja dokazila, ki so lahko kopije originalov (priložiti obrazec 3, v katerega je treba
vpisati osnovne podatke dokumenta):
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra),
– dokazilo, 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),
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco ali izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo),
– podatke o finančnem stanju podjetja
(BON-1 in BON -2 (ne sme biti starejši od
30 dni od datuma oddaje ponudbe), izda
ju AJPES),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih, do
vštevši dneva izdaje bonitetnega obrazca
ne sme imeti blokiranega transakcijskega
računa,
– potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave ter da poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (podjetje pridobi potrdilo
pri pristojnem okrožnem sodišču),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke, določene z zakonom (izda ga
izpostava DURS);
b) Poleg dokumentov iz točke a. mora
ponudnik podati še naslednje izjave oziroma
dokazila in finančno zavarovanje (na obrazcih in vzorcih iz priloge):
– izjavo, da sprejema razpisne pogoje in
da bo ves čas trajanja pogodbe zagotavljal
izvajanje del s strokovnimi delavci, ki bodo
izpolnjevali pogoje, predpisane z Zakonom
o graditvi objektov (obrazec 4);
– ponudnik mora imeti ustrezno število
usposobljenih in izkušenih strokovnih delavcev za opravljanje posameznih del oziroma
storitev v okviru predmeta razpisa. Delavci,
ki bodo opravljali gradbeni nadzor, morajo
izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z Zakonom o graditvi objektov (za osebe, ki bodo
opravljale gradbeni nadzor je kot dokazilo
potrebno navesti evidenčne številke pooblastil pristojnih zbornic (obrazec 4a),
– reference potrjene s strani investitorja
(po vzorcu iz priloge obrazca), da je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega razpisa
pravočasno, kvalitetno in zanesljivo izve-

del inženiring in/oziroma gradbeni nadzor
nad izvedbo celovite prenove ali le obnove
stavbnih lupin objektov, ki so z odloki razglašeni kot kulturni spomeniki ali ki so v zbirnem registru Uprave za kulturno dediščino
registrirani kot kulturna dediščina. Ponudnik
mora predložiti reference za najmanj toliko
referenčnih primerov, da zanje pridobi najmanj 15 točk (razpisni pogoj). Upoštevane
bodo reference iz obdobja zadnjih 5 let pred
objavo tega razpisa s področja izvajanja inženiringa in/oziroma gradbenega nadzora
nad izvedbo celovite obnove ali le obnove
stavbnih lupin objektov, ki so z odloki razglašeni kot kulturni spomeniki ali ki so v zbirnem registru Uprave za kulturno dediščino
registrirani kot kulturna dediščina. Naročnik,
tistih referenc, ki ne bodo upoštevale pogojev tega razpisa in za katere ponudnik ne
bo predložil ustreznih potrdil investitorja, ne
bo upošteval.
Za kulturne spomenike se dodeli 3 točke,
za objekte kulturne dediščine pa 1 točko.
Najmanj 15 točk pa mora ponudba imeti kot
pogoj za udeležbo na tem razpisu. (obrazec 5).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
seznam zaposlenih, ki bodo opravljali gradbeni nadzor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
Naročnik bo za ocenjevanje ponudb in
izbiro najugodnejše ponudbe uporabil naslednja merila:
– ponudbena cena – 60% (točk),
– reference – 40% (točk).
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba,
ki bo dobila največji seštevek točk. Izračuni
bodo izvedeni na dve decimalki z običajnim
zaokroževanjem.
V primeru izenačenosti bo imela prednost ponudba z nižjo ceno.
Izračun bo izveden na naslednji način:
– ponudbena cena: 60 točk.
Ponudba z najnižjo ceno iz ponudbenega predračuna v obliki seštevka odstotnih
deležev za posamezne stopnje bo prejela
najvišje število točk po tem merilu, to je
60 točk.
Število točk se izračuna po formuli:
T = 60 x (Cmin/C), kjer pomeni:
T – število točk posamezne ponudbe
60 – največje možno število točk (za
najnižjo ceno)
Cmin – najnižja ponudbena cena
C – cena posamezne ponudbe.
– reference: 40 točk.
Upoštevane bodo reference iz obdobja
zadnjih 5 let pred objavo tega razpisa s
področja izvajanja inženiringa in/oziroma
gradbenega nadzora nad izvedbo celovite
obnove ali le obnove stavbnih lupin objektov, ki so z odloki razglašeni kot kulturni
spomeniki ali ki so v zbirnem registru Uprave za kulturno dediščino registrirani kot kulturna dediščina. Naročnik tistih referenc, ki
ne bodo upoštevale pogojev tega razpisa in
za katere ponudnik ne bo predložil ustreznih
potrdil investitorja, ne bo upošteval.
Najvišje število točk po tem merilu je 40
točk, pri čemer se za
– kulturne spomenike dodeli 3 točke,
– za objekte kulturne dediščine pa 1
točko.
Najmanj 15 točk pa mora ponudba imeti
kot pogoj za udeležbo na tem razpisu.
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Število točk se izračuna po formuli:
T = 40 x (R/Rmax), kjer pomeni:
T – število točk posamezne ponudbe
40 – največje možno število točk (za največji seštevek točk)
R – seštevek točk ponudnika
Rmax – največji seštevek točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-236.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
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: 2. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16429/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
recenzije projektne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre glavne in regionalne ceste.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponu-
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dnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno morajo biti strokovno
usposobljeni revidenti (dokazilo: potrdila
IZS o strokovnem izpitu za odgovornega
revidenta);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. kadri,
3. reference,
4. opremljenost.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 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. 7. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 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 60,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16433/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 018/2006-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
programska oprema VIS – izdelava in
vzdrževanje centralne aplikacije skupaj
s podporno programsko opremo za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.23.20.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.24.30.00-0; 72.26.70.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA: 72.22.12,
72.22.14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: programska oprema VIS – izdelava in vzdrževanje centralne aplikacije skupaj s podporno
programsko opremo za obdobje treh let. Obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali ekvivalentno
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice s ponudbo v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, bo
moral najkasneje v roku 10 dni od sklenitve
pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
Ob koncu preizkusne uporabe aplikacije
bo dolžan izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% vrednosti del, za katera se daje
garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno vrednost izvajalcu plačeval
po dinamiki prevzema posameznih del, kot
je to 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: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ima pri principalu priznan
dovolj visok status (ekvivalent IBM Premier
ali Advanced Business Partner);
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5. ponudnik ima vsaj 4 redno zaposlene
kadre s tečajem oziroma potrdilom o šolanju
za razvoj J2EE aplikacij;
6. ponudnik ima vsaj 2 redno zaposlena
kadra s tečajem oziroma potrdilom o šolanju
za delo s ponujeno podporno programsko
opremo;
7. ponudnik ima vsaj 2 redno zaposlena
kadra s tečajem oziroma potrdilom o šolanju
za delo z bazo podatkov, ki jo uporablja naročnik (IBM DB2); (opomba: isti kader lahko
šteje za ustreznega v pogojih 5, 6 in 7, če
izpolnjuje navedene pogoje);
8. v enem zadnjih dveh poslovnih let
(2004 ali 2005) je ponudnik dosegel promet
iz poslovanja v višini vsaj 450,000.000 SIT;
9. ponudnik ima vsaj 2 delujoča projekta
elektronske izmenjave podatkov s sistemom
za nadzor te izmenjave;
10. ponudnik je zaključil oziroma ima v
teku vsaj 1 projekt elektronske izmenjave
podatkov z institucijami EU;
11. ponudnik je zaključil oziroma ima v
teku vsaj 1 projekt elektronske izmenjave
podatkov, ki je narejen po specifikacijah
EU.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Kolikor ponudnik priloge ne bo predložil, bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal izjavo, da takega
dovoljenja za izvedbo predmetnega razpisa
ne potrebuje.
Ad 3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: Ad 8. razvidno
iz obrazca A-4, točka 1.3 ekonomsko in finančno stanje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4. potrdilo principala, da ima ponudnik pri njem dovolj visok status.
Ad 5. razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete ter predloženih potrdil oziroma certifikatov
o šolanju.
Ad 6. razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete ter predloženih potrdil oziroma certifikatov
o šolanju.
Ad 7. razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete ter predloženih potrdil oziroma certifikatov
o šolanju.
Ad 9. razvidno iz obrazca A-4, točka 1.6
reference.
Ad 10. razvidno iz obrazca A-4, točka
1.6 reference.
Ad 11. razvidno iz obrazca A-4, točka
1.6 reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7399/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 018/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2006.

Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Tehnični
del razpisne dokumentacije je mogoče dobiti
v elektronski obliki (CD) po podpisu izjave
o varovanju zaupnosti vsebine na naslovu,
kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13. uri; sedež naročnika, 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: da; Schengen: Vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema –
nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of External
Border Control).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-16435/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: CUDV Draga, kontaktna oseba: Ana
Iglic, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-35, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: anaiglic@center-db.si, internetni
naslov: www.center-db.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem prostorov za izvajanje institucionalnega varstva odraslih invalidnih oseb
na območju Upravne enote Grosuplje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Upravna enota Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2006, cena:
3.600 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
CUDV Draga
Št. 330/06
Ob-16437/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Metka Štrajhar,
tel. 00386/1/369-58-40, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, faks 00386/1/369-59-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kultura.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 glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila za storitve po odprtem postopku za restavratorska dela na
predmetih iz Gradu Snežnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Št.

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: na lokaciji, ki jo izbere izvajalec, pri čemer stroški transporta
predmetov bremenijo izvajalca.
Šifra NUTS: SI G-Q 16.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila so restavratorska dela na predmetih iz Gradu Snežnik.
Naročnik je predmet javnega naročila razdelil v dva sklopa, in sicer 1. Sklop: Konservatorsko restavratorski posegi na pohištvu iz
Gradu Snežnik po priloženem elaboratu Restavratorskega centra št. 02/06, maj 2006,
in 2. Sklop: Konservatorsko restavratorski
posegi na slikah iz Gradu Snežnik po priloženem elaboratu Restavratorskega centra
št. 03/06, maj 2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: konservatorsko restavratorska
dela na pohištvu Gradu Snežnik
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
v sklopu 1 so konservatorsko restavratorski
posegi na pohištvu Gradu Snežnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.4100-5.
3) Količina ali obseg: pohištvo – ca. 400
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 41,700.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: ogled
obstoječega stanja opreme je obvezen za
vse ponudnike. Izjava o ogledu, potrjena
s strani naročnika (»Videno, pregledano in
podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe
in izvedbo«), je sestavni del razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe.
Naročnik organizira ogled za vse ponudnike
dne 23. 6. 2006 ob 11. uri na lokaciji dvorec
Dornava pri Ptuju za 1. sklop: pohištvo. Pooblaščeni predstavnik ponudnika mora ob
ogledu na kraju samem predstavniku naročnika predložiti pooblastilo ponudnika. Kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov
ni mogel udeležiti ogledov, ki jih v skladu
s prejšnjim odstavkom organizira naročnik,
lahko od naročnika zahteva, da na stroške
ponudnika organizira dodaten ogled. Naročnik bo dodaten ogled izvedel, kolikor bo
ponudnik izkazal objektivne razloge, zaradi
katerih se ogleda ni mogel udeležiti, ter plačal stroške ogleda v višini 150.000 SIT.
Sklop št. 2
Naslov: konservatorsko restavratorska
dela na slikah Gradu Snežnik
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
v sklopu 1 so konservatorsko restavratorski
posegi na slikah Gradu Snežnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
3) Količina ali obseg: slike – 147 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
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5) Dodatne informacije o sklopih: ogled
obstoječega stanja opreme je obvezen za
vse ponudnike. Izjava o ogledu, potrjena
s strani naročnika (»Videno, pregledano in
podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe
in izvedbo«), je sestavni del razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe.
Naročnik organizira ogled za vse ponudnike dne 26. 6. 2006 ob 11. uri na lokaciji
Restavratorski center v Ljubljani, Poljanska
40, Ljubljana za 2. sklop: slike. Pooblaščeni
predstavnik ponudnika mora ob ogledu na
kraju samem predstavniku naročnika predložiti pooblastilo ponudnika. Kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel
udeležiti ogledov, ki jih v skladu s prejšnjim
odstavkom organizira naročnik, lahko od
naročnika zahteva, da na stroške ponudnika organizira dodaten ogled. Naročnik bo
dodaten ogled izvedel, kolikor bo ponudnik
izkazal objektivne razloge, zaradi katerih se
ogleda ni mogel udeležiti, ter plačal stroške
ogleda v višini 150.000 SIT.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila so konservatorsko restavratorska dela na predmetih iz Gradu
Snežnik. Naročnik je predmet javnega naročila razdelil v dva sklopa, in sicer 1. Sklop
Konservatorsko restavratorski posegi na
pohištvu iz Gradu Snežnik in 2. Sklop Konservatorsko restavratorski posegi na slikah
iz Gradu Snežnik.
Ocenjena vrednost brez DDV – 1. sklop:
41,700.000 SIT; ocenjena vrednost z DDV:
50,000.000 SIT; 2. sklop: 25,000.000 SIT;
ocenjena vrednost z DDV: 30,000.000 SIT.
Skupaj: 66,700.000 SIT; skupaj z DDV:
80,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora zagotoviti:
– k ponudbi predložiti originalno bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
predračunske ponudbene vrednosti (brez
DDV), ki je izdana v skladu z vzorcem, ki je
del razpisne dokumentacije;
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% skupne vrednosti pogodbe (z DDV).
Bančno garancijo v skladu z vzorcem, ki je
del razpisne dokumentacije, mora izbrani
ponudnik predložiti najpozneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe;
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne vrednosti pogodbe (z DDV). Bančno
garancijo mora izbrani ponudnik predložiti
ob primopredaji pogodbenih del.
V skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila smejo ponudniki namesto
bančnih garancij predložiti enakovredna zavarovanja pri zavarovalnici.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: ocenjena vrednost javnega razpisa je 66,700.000 SIT brez DDV. Naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi finančnega in terminskega plana ter izstavljenih
računov do višine 90% pogodbene vrednosti
del. Končen račun za preostalih 10% po-
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godbene vrednosti del sestavi izvajalec in
predloži v potrditev nadzorniku naročnika
za izplačilo v 30 dneh po uspešno opravljeni
primopredaji vseh del.
Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema potrjenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru skupine
ponudnikov, ki enotno nastopa na tem javnem razpisu, mora biti med ponudniki sklenjen pravni akt o skupnem nastopanju, ki ga
je potrebno predložiti k ponudbi.
Kolikor ponudnik odda ponudbo s podizvajalci, vrednost del, ki jih prevzema ponudnik samostojno (brez podizvajalcev) ne
sme biti manjša od 50% celotne vrednosti
pogodbenih del. Prav tako mora imeti ponudnik s podizvajalci ob oddaji ponudbe že
sklenjene pogodbe o sodelovanju na tem
javnem razpisu.
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: vsa
predložena dokazila so lahko stara največ
30 dni, razen če javni razpis ali razpisna
dokumentacija ne določata drugače.
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila. Dokazilo: za pravne osebe redni izpisek
iz sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti, ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo izpisek iz Poslovnega registra Slovenije,
ki odraža njegovo zadnje pravnorelevantno
stanje;
– ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
s njegovim poslovanjem ali v zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. Dokazilo: potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. Dokazilo: izjava ponudnika;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor
je za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Dokazilo: potrdilo
davčnega ali drugega pristojnega organa
države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. Dokazilo: obrazec
BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR (če ima ponudnik odprtih več TRR,
predloži potrdila vseh bank).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da je v letih
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 vsaj trikrat
izvedel enaka ali podobna dela s področja javnega naročila. Kot enaka ali podobna dela se štejejo dela, ki po naravi del
ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa
– konservatorsko restavratorski posegi na
pohištvu (sklop 1) oziroma slikah (sklop 2),
ki so oprema objekta pod spomeniškim varstvom ali ki sodijo v sklop zbirk nacionalnih
ali pokrajinskih institucij, ki varujejo premično dediščino. Dokazilo: izpolnjen seznam
referenc. Za vsako referenco posebej je
potrebno predložiti potrdilo, izdano s strani
referenčnih naročnikov;
– ponudnik mora zagotoviti kadre, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti, in sicer: sklop 1: najmanj
tri konservatorje restavratorje, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali ustrezna
srednješolska, višje ali visokošolska izobrazba lesne smeri,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe niso bili kaznovani za kaznivo dejanje
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega
razpisa,
– najmanj tri reference s področja
restavriranja pohištva v letih 2001, 2002,
2003, 2004 ali 2005, s katerimi izkazuje, da
je izvedel konservatorsko restavratorske posege na pohištvu, ki je oprema objekta pod
spomeniškim varstvom ali ki sodi v sklop
zbirk nacionalnih ali pokrajinskih institucij,
ki varujejo premično dediščino.
Sklop 2: najmanj tri konservatorje restavratorje, ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– strokovni izpit določene smeri (konserviranje in restavriranje slik, konserviranje in
restavriranje likovnih del na papirju),
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj tri reference s področja restavriranja slik ali likovnih del na papirju letih
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005, s katerimi
izkazuje, da je izvedel konzervatorsko restavratorske posege na slikah ali likovnih
delih na papirju, ki je oprema objekta pod
spomeniškim varstvom ali ki sodi v sklop
zbirk nacionalnih ali pokrajinskih institucij,
ki varujejo premično dediščino;
Dokazila: seznam strokovnih kadrov ter
seznam referenc strokovnih kadrov. Tem
seznamom ponudnik priloži še: fotokopije
spričeval, fotokopije potrdil o opravljenem
strokovnem izpitu, potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, potrdilo o referencah strokovnih kadrov, izdano s strani referenčnih naročnikov.
– ponudnik mora zagotoviti primeren
prostor, v katerem se bodo izvajali konservatorsko restavratorski posegi na pohištvu
in slikah: mikroklima v prostoru med 55 in
65% zračne vlage in med 18 in 21 stopinj
Celzija. Prostor mora imeti tudi ustrezno
prezračevanje;

Dokazila: izjava ponudnika.
– ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana
dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni
nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik mora biti seznanjen s stanjem objekta, ki je predmet tega razpisa;
Dokazilo: izjava ponudnika o ogledu
objekta.
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. v ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega 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, itd… na področju, povezanem s
predmetom javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik in podizvajalci niso sodelovali
pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih
delov (drugi odstavek 5. člena ZJN-1);
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02
– ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD); Pravilnik o
pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnosti s
področja varstva kulturne dediščine (Ur. l.
RS, št. 31/1996).
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: JN-72/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 7. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Evropska sredstva strukturnega sklada ESRR v okviru prve prednostne naloge
EPD – ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.3) Dodatne informacije: ogled obstoječega stanja opreme je obvezen za vse
ponudnike. Izjava o ogledu, potrjena s strani naročnika (»Videno, pregledano in podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe in
izvedbo«), je sestavni del razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe.
Naročnik organizira ogled za vse ponudnike
dne 23. 6. 2006 ob 11. uri na lokaciji dvorec Dornava pri Ptuju za 1. sklop: pohištvo
in dne 26. 6. 2006 ob 11. uri na lokaciji
Restavratorski center v Ljubljani, Poljanska
40, Ljubljana za 2. sklop: slike. Pooblaščeni
predstavnik ponudnika mora ob ogledu na
kraju samem predstavniku naročnika predložiti pooblastilo ponudnika. Kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel
udeležiti ogledov, ki jih v skladu s prejšnjim
odstavkom organizira naročnik, lahko od
naročnika zahteva, da na stroške ponudnika organizira dodaten ogled. Naročnik bo
dodaten ogled izvedel, kolikor bo ponudnik
izkazal objektivne razloge, zaradi katerih se
ogleda ni mogel udeležiti, ter plačal stroške
ogleda v višini 150.000 SIT.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: pritožba se vlaga v
skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. Po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ni
več mogoče navajati kršitev, ki so bile znane
pred potekom tega roka, pa kljub temu ni bil
vložen zahtevek za revizijo že pred potekom
roka za predložitev ponudb oziroma prijav.
Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika
oziroma po prejemu dodatne obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: metka.strajhar@gov.si, tel. 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-1/06
Ob-16474/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
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Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00299.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava gradbeno-tehničnega dela študije
variant za gradnjo državne ceste med A1
Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: za gradnjo državne ceste
med A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko
Avstrijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 2.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava gradbeno tehničnega elaborata študije
variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko
Avstrijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe je naveden v projektni
nalogi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,700.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava študije variant, gradbeno – tehničnega
elaborata primerjalne študije, idejni projekt
ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne Izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– 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: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000299.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 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 10.000 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: 25. 7. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16476/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
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veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000152.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava študije na nivoju idejnih projektov
obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in
Lešnica ter predora Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na obstoječih viaduktih Peračica, Ljubno in Lešnica ter predora
Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava študije na nivoju idejnih projektov obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica
ter predora Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe je naveden v projektni
nalogi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,584.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
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– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (idejni
projekt ali projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v zadnjih treh 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: 2006/000152.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 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: 13. 7. 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: 13. 7. 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: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16479/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000292.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: glavna cesta Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR
in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–
Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
Podrobnejši opis del je razviden iz poglavja 3 (projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izdelave je razviden iz projektne naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,840.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
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z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI, PZR in POV za
avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v
zadnjih treh 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: 2006/000292.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 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: 28. 7. 2006 do 8.30.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 7. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000293.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava okoljskega poročila za gradnjo
državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–
Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: za gradnjo državne ceste
med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z
Republiko Avstrijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.11.0.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava okoljskega poročila za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in
mejo z Republiko Avstrijo.
Podrobnejši opis del je razviden iz poglavja 3 (projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izdelave je razviden iz projektne naloge.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,728.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava okoljskega poročila ali poročila o vplivih
na okolje za ureditve državnega pomena), v
zadnjih treh 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: 2006/000293.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 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
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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: 25. 7. 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: 25. 7. 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: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16481/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000294.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava študije variant (ŠV) s predlogom
najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1
Šentilj– Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja državne ceste
med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z
Republiko Avstrijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava študije variant (ŠV) s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in
mejo z Republiko Avstrijo.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe je razviden iz projektne
naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,980.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava primerjalne študije variant ali lokacijskega načrta za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000294.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 27. 7. 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: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-16483/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000298.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava prometnega in ekonomskega dela
študije variant za gradnjo državne ceste
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med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo
z Republiko Avstrijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja državne ceste
med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z
Republiko Avstrijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe je naveden v projektni
nalogi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,590.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava prometne študije, prometno ekonomska
vrednotenja oziroma investicijski program
za javne ceste), v zadnjih treh 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,
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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: 2006/000298.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
Cena: 8.000 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 6.666,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16514/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba: Mojca Dimnik, Center 101,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni naslov: http://www.crna.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I B št. kategorije: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ZS /430-06/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca zimske službe na lokalnih
in nekategoriziranih občinskih cestah in
javnih prometnih površinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje območja Črne
in Žerjava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90213000-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 90213000-3, 90213000-6.
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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) Količina ali obseg javnega naročila:
– sklop: območje Črna,
– sklop: območje Žerjav.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– pluženje in po potrebi odstranjevanje
snega s cest, ulic, trgov, pločnikov, javnih
parkirišč in drugih javnih prometnih površin;
– odvažanje snega s cest, pločnikov in
drugih javnih prometnih površin;
– posipavanje cest ob poledici z mešanico soli in peska;
– v primeru izredne zasnežitve, mobilizacijo delavnih sredstev in delavne sile za
čiščenje in odstranjevanje snega s cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev – sezonsko v času
od 15. novembra do 15. marca vsako zimsko sezono v letu (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– original izjavo banke , da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (brez DDV), če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
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.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
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.
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Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
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.
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 določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb sklenjenih v zadnjem treh letih pred
objavo tega razpis (da naročniki niso vlagali
upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev ali reklamacij pri sukcesivnih dobavah
prehrambenega blaga, in nespoštovanja
drugih določil pogodbe).
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da zagotavlja izvajanje zimske službe
po prioritetnem vrstnem redu in zahtevami
v skladu z Odlokom o zimski službi naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da razpolaga s potrebnimi tehničnimi
sredstvi za izvajanje zimske službe.
Dokazilo: izjava ponudnika z priloženim
lastnim seznamom razpoložljive mehanizacije.
Da bo sneg odlagal samo na mestih, ki
so določeni v planu zimske službe.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da bo pri upravljanju razpisane storitve
izključno upošteval plan zimske službe za
posamezno sezono glede obsega seznama
cest, pločnikov in drugih javnih površin ter
obsega del.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da se obvezuje, da bo v obdobju ko se
izvaja zimska služba stalno dosegljiv na dogovorjen način dežurnemu delavcu zimske
službe naročnika in da bo upošteval pravilnik o načinu izvajanju zimske službe.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da bo delo organiziral, ki ga zahteva
vsebina Pravilnika o načinu izvajanja zimske službe.
Da bo na obeh razpisanih lokaciji pričel istočasno z izvajanjem zimske službe in
dela končal najkasneje do ure navedene v
opisu storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. najnižja cena pluženja na km – 40%
– 40 točk,
2. najnižja cena čiščenja in odvoza snega na m3 – 20% – 20 točk,
3. najnižja cena posipavanja z materialom na km – 40% – 40 točk.
Čiščenje in odvoz snega zajema strojno
in ročno nakladanje in odvoz snega.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji
in
način
plačila:
št.
TRR-01216-0100010176.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 7. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 11.30, v prostorih 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: 2. 6. 2006.
Občina Črna na Koroškem

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16103/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del,
Božidar Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, e-pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, bozidar.govedic@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energi-

je, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del, Božidar Govedič; tel. 02/22-00-157 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo lektrične energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
energetski transformatorji 110/10-20 kV,
31,5 MVA z gasilno napravo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor, d.d.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 160,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 93 točk,
2. reference – 5 točk,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30 , Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del; Božidar Govedič; tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 01410
Ob-16049/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, kontaktna oseba: Roberto Levanič,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: roberto.levanic@luka-kp.si,
internetni naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije 7.c veza z zaledno skladiščno površino v bazenu I v
Luki Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
projektni nalogi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 8.
2006,
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
zapadlostjo najmanj en dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 dni od datuma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev),
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev),
– da je plačilno sposoben ker dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti),
– da je ponudnik v zadnjih desetih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj dve podobni deli, kot podobna dela se
bodo upoštevala dela s področja projektiranja morskih obal, obmorskih objektov ali
gradbenih konstrukcij, ki so podobne predvidenim v tehničnem delu razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do konca decembra
2006, brez izdelave PID, razen v primeru
pritožbe ali ugovora na izbiro,
– da priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz Priloge 1,
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za izdelavo projektne in tehnične
dokumentacije idejne zasnove, PVO, PGD,
PZI in PID 7.c veza z zaledno skladiščno
površino v bazenu I v Luki Koper, kot nosilci
ne morejo sodelovati kot podizvajalci drugih
ponudnikov – nosilcev,
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za računa nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja.

59-60 / 9. 6. 2006 /

Stran

4535

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca),
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1, BON2,
– potrdilo davčnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež o poravnanih vseh davkih in prispevkih v skladu z zakonodajnimi
predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7),
– obrazec »Reference« z zahtevanimi
prilogami (razpisni obrazec 9).
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. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
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: 30. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/66-56-937; faks
05/639-50-26) oziroma jo na pisno zahtevo naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d. št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006 ob
12. uri, Luka Koper d.d., Služba za tehniko
in nabavo (sejna soba), Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Luka Koper
d.d., Služba za tehniko in nabavo, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Luka Koper d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št- 84-21
Ob-15901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.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: JRAC2-2006.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,550.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– tehnične lastnosti blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JRAC2-2006, sklopi: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19,
27, 28, 29, 30, 31. : Eventus Computers
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Mrše, Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
200-35-00, faks 200-35-03, elektronska
pošta: info@eventus.si, internetni naslov:
www.eventus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,077.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JRAC2-2006, sklopi:
17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32.: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Miha Glavič, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
242-80-00, faks 423-41-73, elektronska pošta: src@src.si, internetni naslov:
www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,745.244 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. JRAC2-2006, sklopi: 4,
11, 22.: FMC d.o.o., kontaktna oseba: Marija Jovanov, Letališka 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 520-59-00, faks 590-59-80,
elektronska pošta: info@fmc.si, internetni
naslov: www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,719.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JRAC2-2006, sklop: 1:
Comtron d.o.o., kontaktna oseba: Nataša
Ribič, Tržaška 21, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 300-35-00, faks 300-35-50, elektronska
pošta: natasa.ribic@comtron.si, internetni
naslov: www.comtron.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,017.6000 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. JRAC2-2006, sklop:
16, 25.: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba:
Robi Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 475-55-23, faks 475-56-00,
elektronska pošta: robi.robida@unistarlc.si,
internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 115.883,68 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. JRAC2-2006, sklop:
5: Anni d.o.o., kontaktna oseba: Peter Lovšin, Motnica 7a, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
580-08-10, faks 580-08-02, elektronska pošta: peter.lovsin@anni.si, internetni naslov:
www.anni.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 180.110 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: JRAC2-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10054/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Univerza v Ljubljani Fakulteta za
elektrotehniko
Št. 1/2006
Ob-15902/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25,
faks 01/300-39-12, elektronska pošta:

barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2006.
II.5) Kratek opis: laboratorijski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,000.000 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. JR-1/2006, 1. sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Ingrid Padovan,
univ. dipl. ekolog, prof. ke-bi, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 19,063.547,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-1/2006, 2. sklop:
Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Nika Paternoster, dipl. inž. farm., Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-02-300, faks 01/52-02-495, elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,321.027,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 3. sklop - zap.
št. 1: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Baš, Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88,
faks 01/200-66-60, elektronska pošta: mateja.bas@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 208.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 3. sklop - zap.
št. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 in 15: Dr. Gorkič
d.o.o., kontaktna oseba: Dean Gorkič, dr.
med., Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-02-50, faks 01/759-02-56,
elektronska pošta: dr.gorkic@dr-gorkic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,072.331,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 3. sklop - zap.
št. 2, 7, 8, 9 in 10.: Interexport d.o.o., kontaktna oseba: Stanka Karo, Dunajska 139,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50,
faks 01/530-73-55, elektronska pošta: stanka.karo@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,912.826,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 4. sklop: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, univ. dipl. kem., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/4709-800,
faks 01/4709-973, elektronska pošta: marija.koren@kemofarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,067.301,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 5. sklop: KEFO
d.o.o., kontaktna oseba: Božo Novak, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija,
tel. 01/56-34-110, faks 01/56-34-139, elektronska pošta: bozo.novak@kefo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 989.848 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 6. sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Ingrid Padovan,
univ. dipl. ekolog, prof. ke-bi, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 349.176,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 7. sklop: Hermes Analitica d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Strgulec, Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-81-81, faks 01/581-81-89,
elektronska pošta: info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 795.805 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 8. sklop: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, univ. dipl. kem., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/4709-800,
faks 01/4709-973, elektronska pošta: marija.koren@kemofarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 779.681 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 9. sklop: /.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2006, 10. sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Ingrid Padovan, univ. dipl. ekolog, prof. ke-bi, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,028.160 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: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. z dne 24. 2. 2006,
Ob-4863/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 021/2006
Ob-16060/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-021/2006-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nelinearni sistem za
pripravo in montažo napovednikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– izobraževalni tečaj,
– pogarancijsko vzdrževanje 1,
– pogarancijsko vzdrževanje 2.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-021/2006-EPOG/B: Silicon d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Hočevar, Parmova ulica 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-80-40,
faks 01/436-80-41, elektronska pošta: vikomont@siol.net.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-021/2006E-POG/B.
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. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6769/06.
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: 31. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16061/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.00.00.00-0.
II.5) Kratek opis: stereotaktična oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 03-DeS/06: Zaloker
& Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,545.604,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3823/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-16062/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Roman Kampoš, univ. dipl. inž. el., Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 3/06.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46 milijonov 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. JR 3/06: Lancom d.o.o.,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,616.712,20 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:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9526/06 z dne 7. 4. 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: 30. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
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Št. 430-100/2005
Ob-16063/06
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: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo in
montažo sistemov za prepoznavo registrskih tablic (ANPR), mobilnih in ročnih termovizij ter baterij ročne termovizije ter izvedba usposabljanja za predmetno opremo,
št. 430-100/2005, in sicer obsega naslednja
sklopa:
– sklop 1: dobava sistemov za prepoznavo registrskih tablic (ANPR),
– sklop 2: dobava mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava mobilnih in ročnih termovizij ter baterij ročne termovizije ter izvedba usposabljanja za predmetno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 528,520.000 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. 430-100/2005 (sklop
2): DAT-CON d.o.o., kontaktna oseba:
Stane Plaskan, Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija, tel. +386/3/703-33-00, faks
+386/3/572-04-08, elektronska pošta: defence@dat-con.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 513,012.790 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: 430-100/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-177125/05; Ur. l. RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, Ob-20706/05 (popravek) in Ur.
l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005, Ob-23416/05
(popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.7) Drugi podatki: to obvestilo se nanaša na sklop 2, sklep o oddaji naročila za
sklop 1 še ni pravnomočen.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 084/2005
Ob-16064/06
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 na-
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ročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.15.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 084/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: decentraliziran sistem
za upravljanje in distribucijo zvokovnih
datotek različnih formatov med obstoječim sistemom za arhiviranje zvokovnih
posnetkov in radijskimi produkcijskimi
sistemi RTVS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
37,000.000 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 012/2006-EODP/B: NOA Audio Solutions Vertriebs
GmbH, kontaktna oseba: Jean-Cristophe
Kummer, Johannagasse 42/4, A-1050 Vienna, Austria, tel. +43/1/545-27-00, faks
+43/1/545-27-00-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,888.473,44 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 084/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006, Ob-4697/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 004/2006
Ob-16065/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.10.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-004/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
diesel električnega agregata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– ekonomska cena,
– reference proizvajalca DEA,
– reference ponudnika DEA.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-004/2006-E-ODP/B:
Esotech d.d., kontaktna oseba: Zofija Mazej Kukovič, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-45-80, faks
03/899-45-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,278.000
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-004/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006, Ob-4696/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 005/2006
Ob-16066/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.22.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-005/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup TV pretvornikov in oddajnikov (s pripadajočo opremo) za oddajanje TV programov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– cena pogar. vzdrževanja,
– dostopnost do podsklopov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-005/2006-E-ODP/B:
IMP Telekom d.d., kontaktna oseba: Ernest
Seilnacht, Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/280-72-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43,524.288
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-005/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5899/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 006/2006
Ob-16067/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.30.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 006/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup FM oddajnikov
in sprejemnikov (s pripadajočo opremo)
za oddajanje radijskih programov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– cena pogaranc. vzdrževanja,
– višina in teža oddajnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 007/2006-E-ODP/B:
Acorn d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Šturm, Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana,
tel. 01/423-11-43, faks 01/256-39-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,087.600 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 006/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5900/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 012/2006
Ob-16068/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.23.10.00-7, dodatni predmeti:
33.19.51.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 012/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup PC računalnikov za urejanje video posnetkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
34,800.000 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 012/2006-EODP/B: LANCom d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Baum, Tržaška cesta 53, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-03-00, faks
02/330-03-09.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 012/2006E-ODP/B.
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; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5794/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16104/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Kekec, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-576,
faks 07/39-32-509, elektronska pošta: bojan.kekec@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 40.11.10.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: dobava električne energije: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba
Mirko Marinčič, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks
01/230-69-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,054.840,57 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 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: 29. 5. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-16105/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Tomažin, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-562, faks 07/39-32-500, elektronska pošta: anton.tomazin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 34.10.21 ali CPA
34.10.4.
II.5) Kratek opis:
– sklop B: tovorno vozilo – furgon,
– sklop E: osebno terensko vozilo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop B – tovorno vozilo
– furgon: TPV avto, d.o.o., kontaktna oseba:
Darko Janežič, Kandijska cesta 60, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-18-112,
faks 07/39-18-135.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,427.945 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop E – osebno terensko vozilo: Avtomotiv Rado d.o.o., kontaktna oseba: Miroslav Odar, Stegne 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-10-128, faks
01/58-10-160, elektronska pošta: veleprodaja@suzuki-odar.si.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,991.666,67 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5.2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-16110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-61, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/JN-2006-4111-01/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža opreme kuhinje v Osnovni Šoli
Lucija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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-2006-4111-01/2006:
Kogast sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Klopčič, Adamičeva cesta 36, 1290
Grosuplje, Slovenjia, tel. 01/78-66-354, faks
01/78-66-320, elektronska pošta: Katarina.klopcic@kogast.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28,256.226
SIT, najvišja ponudba 34,372.609,20 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.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
1/JN-2006-4111-01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5914/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Občina Piran
Ob-16112/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 019/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kaset formata
Betacam SP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
18,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 019/2006-1L-ODP/B:
Lorex d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Šerbec, Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/514-04-75, faks 01/514-04-60.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 019/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006, Ob-9088/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 091-4-8/06
Ob-16116/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
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faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sistem za dvodimenzionalno elektroforezo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. dodatno tehnično prednost,
3. odzivni čas serviserja,
4. garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-4-1/06: LKB d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Jaklič, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/515-03-70, faks 01/515-03-71, elektronska pošta: b.jaklic@lkb.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,647.970,83 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:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7192/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-16119/06
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: Igor Turk, Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-95-32, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: igor.turk@energetika-lj.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-18/06.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
zaporne armature.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-18/06: Santosa, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Stane Papež, Slovenčeva 15/c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/566-22-50, faks
01/568-30-76, elektronska pošta: santosadoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8,839.800
SIT, najvišja ponudba 9,033.080 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: PDO-18/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8933/05 z dne 31. 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: 1. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 025-13/2006
Ob-16120/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-00-51, faks
+386/1/423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
sklop 1: polni zaščitni tulci 1,2 m –
20.000 kosov;
sklop 2: polni zaščitni tulci 1,8 m –
2.000 kosov;
sklop 3: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 50.000 kosov;
sklop 4: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m – 5.000 kosov;
sklop 5: fino mrežasti zaščitni tulci 1,2
m – 65.000 kosov;
sklop 6: fino mrežasti zaščitni tulci 1,5
m – 30.000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 35,235.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merila za sklop 1 in sklop 2:
1. cena (65),
2. raztržna trdnost (25),
3. svetlobna propustnost (10).
Merila za sklop 3, sklop 4, sklop 5 in
sklop 6:
1. cena (65),
2. raztržna trdnost (35).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 13 – sklop 1 in sklop
2: Carex d.o.o., kontaktna oseba: Vladislav
Kranjc, Prečna pot 4, 3312 Prebold, Slovenija, tel. 03/703-64-50, faks 03/703-64-65,
elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov: www.carex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 5,750.000 SIT.
Valuta: 45 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: javno naročilo št. 13 – sklop 3 in
sklop 4: Živex d.o.o. Volčja Draga, kontaktna oseba: Viljem Žižmond, Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/398-55-00, faks 05/301-33-13, elektronska pošta: info@zivex.si, internetni naslov:
www.zivex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 19,710.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 13 – sklop 5 in sklop 6:
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.,
kontaktna oseba: Silvo Pritržnik, Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/884-33-32, faks 02/884-26-84, elektronska pošta: gozd.slg@gg-sg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 15,450.000 SIT.
Valuta: 45 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:
6. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 28/06 – 7372/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-14/2006
Ob-16129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)470-00-50, faks
+386(1)423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop I: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev – v skupni
količini 2.500 litrov, v dozah po 500 ml
oziroma v dozah v razponu od 400 ml
do 600 ml;
– sklop II: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni
količini 8.000 litrov, v dozah po 500 ml
oziroma v dozah v razponu od 400 ml
do 600 ml.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena (65),
2. odpornost barve na vremenske vplive
(25),
3. možnost izkoristka podhlajene doze
(10).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 14 – sklop 1: Mitol
d.d., kontaktna oseba: Bojan Matelič, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-23-00, faks 05/731-23-91, elektronska pošta: tajnistvo@mitol.si, internetni
naslov: www.mitol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 3,120.000 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: javno naročilo št. 14 – sklop 2: Signaco
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Babnik, Jemčeva cesta 21/B, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/723-09-73, faks 01/723-09-74, elektronska pošta: info@signaco.si, internetni naslov: www.signaco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 11,280.000 SIT.

Št.

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:
6. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7371/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 11/06
Ob-16132/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Žetale, kontaktna oseba: Jože Krivec,
Žetale 5, 2287 Žetale, Slovenija, tel.
02/795-32-83, faks 02/795-32-85, elektronska pošta: info.zetale@zetale.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GV-1/2006.
II.5) Kratek opis: dobava podvozja gasilskega vozila Iveco Trakker AD 190 T
31 W 4x4 šasija s kabino in motorjem
(GVC 24/50).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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. GV-1/2006: Dumida d.o.o.,
kontaktna oseba: Cveto Videc, Spodnje Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-47-01, faks 02/654-47-00,
elektronska pošta: cveto.videc@dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,491.666 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. GV-1/2006: Dumida d.o.o.,
kontaktna oseba: Cveto Videc, Sp. Dobrenje
42, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija,
tel. 02/654-74-01, elektronska pošta: cveto.videc@dumida.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: GV-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: ne; Ob-9100/06 z dne 31. 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: 30. 5. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale
Št. 430-61/2006
Ob-16214/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.11.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 28/2006-ODP.
II.5) Kratek opis:
1. tkanina za poletno bojno uniformo
– maskirna,
2. tkanina za vrhnja oblačila – maskirna,
3. tkanina ognje-varna, zelena.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144,934.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 60 točk,
– kakovost vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28/2006 – ODP: MTT Tekstil d.o.o., kontaktni osebi: Rajko Šrimpf,
univ. dipl. ing. in Miran Pokeržnik, Kraljeviča
Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/23-51-500, faks 02/23-51-530.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,330.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28/2006-ODP: BTT Tekstil
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Ledinek, Zg.
Kungota 73, 2201 Zg. Kungota, Slovenija,
tel. 02/656-60-06, faks 02/656-60-07.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,180.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-61/2006-21.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006, Ob-3265/06 in Uradnem glasilu EU št.
2006-31855-SL z dne 11. 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: 1. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktna
oseba: Darja Blatnik, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-21,
faks 01/589-73-47, elektronska pošta: darja.blatnik@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.98.13.00-1.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nabavo blaga po omejenem postopku – nabava
do 5.000.000 litrov ustekleničene vode za
pitje in pripravo hrane.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 225,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02B/2004: Radenska d.d.
Radenci, kontaktna oseba: Slavica Lešnik,
Boračeva 37, 9502 Radenci, Slovenija, tel.
02/520-36-21, faks 02/520-36-26, internetni
naslov: www.radenska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53 SIT/liter; najnižja
ponudba 26,500.212 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11126/04 z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 357/06
Ob-16248/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup splošnih prehrambenih izdelkov – po posameznih
sklopih – 27 sklopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,141.497 SIT brez DDV; 55,488.524
SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Na podlagi navedenih meril iz razpisne
dokumentacije predmetnega javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 1. sklop: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 4,827.067
SIT brez DDV; 5,237.367,70 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 2., 14. in 27. sklop:
ERA – SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 314.000
SIT brez DDV; 340.690 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 3., 4., 5., 7., 8., 10.,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

13., 15., 18., 19., 21., 22., 23. in 24. sklop:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): pogodbena cena 16,857.583,98
SIT brez DDV; 18,303.846,88 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 9. sklop: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 3,217.351
SIT brez DDV; 3,490.825,83 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 25. sklop: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 67,944,000
SIT brez DDV; 73,719,24 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 73/05: 16. in 17. sklop:
Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 8,520.802
SIT brez DDV; 9,245.070,20 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33305/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo za 6., 11.,
12., 20. in 26. sklop predmetnega javnega
naročila v skladu s prvim odstavkom 76.
člena ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-22/06-28
Ob-16263/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna
oseba: Sandra Šeligo, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-30-00, faks 03/306-31-02, elektronska pošta: sandra.seligo@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-22/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega (I. sklop) in računalniškega (II. sklop)
materiala.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT za I. in II. sklop za
2 leti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2006-1. sklop: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Jana
Anžur, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,649.097,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006-2. sklop: DZS Založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba:
Igor Peterka, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,595.739,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-22/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6795/06.
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: 1. 6. 2006.
Upravna enota Ljubljana
Št. 314/06
Ob-16423/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-92, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: andrej.perko@gov.si, internetni
naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: »AKTRP-GPS-023-13/2006pogajanja«.
II.5) Kratek opis: dobava GPS sprejemnikov s pripadajočo programsko opremo, količina 20.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 95 točk,
– garancija – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 023-13/2006-pogajanja:
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Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Dolenc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks 01/47-55-600,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,419.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 30 dni po prejetju pravilno izstavljene fakture za nazaj.
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:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji
brez predhodne objave smo izvedli, ker na
odprti postopek nismo prejeli nobene ustrezne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-16424/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osteosintetski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT z DDV.
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. 14: J.S. Evro-Medical
Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,176.525,65 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 165.920 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 287.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,262.372,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26129/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-16441/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: komponentni nakup
za trirazsežno digitalizacijo z ustrezno
programsko opremo po sklopih blaga.
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:
GOM mbH, Mittelweg 7-8, 38106 Braunschweig, Germany.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 8,627.040 SIT; 19,746.336 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
NMS s.r.o., kontaktna oseba: Dr. ing. Igor
Lengyel, Hviezdoslavova 13, 82196 Bratislava, Slovakia.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,618.564 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Pogodba št. 1000-05-410136; nacionalna lista subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme, paketa XII.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
UM, Fakulteta za strojništvo Maribor
pooblaščenec za izvedbo postopka
SIB d.o.o., Malečnik
Št. 366/06
Ob-16443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.5) Kratek opis: nakup ultrazvočnega
aparata za neonatologijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT brez DDV oziroma
21,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/06: Nakup ultrazvočnega aparata za neonatologijo: Elmed Aleš
Gospodarič, s.p., Poljska cesta 18, 2241
Spodnji Duplek, Slovenija, tel. 02/684-07-01,
faks 02/684-07-02.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 20,900.000
SIT z DDV oziroma 17,416.666,67 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 70 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3858/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 373/06
Ob-16444/06
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) 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:
30.24.82.00-1.
II.5) Kratek opis: nakup licenc proizvajalca Oracle in podpora proizvodom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,340.160,43 SIT brez DDV oziroma 19,608.192,51 z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. 23/06: Oracle Software d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-00, faks
01/588-88-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,340.160,43 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek je bil izveden na podlagi 3. točke prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
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Gradnje
Ob-16053/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Območna obrtna zbornica Domžale, kontaktna oseba: Ljuba Gaber, Šaranovičeva
cesta 21A, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/721-37-43, faks 01/721-16-71, elektronska pošta: ljuba.gaber@ozs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006-G/P.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in izgradnja poslovnih prostorov Območne
obrtne zbornice Domžale.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-1/2006-G/P: Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve
d.d., Blatnica 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-05-00, faks 01/562-10-36, elektronska pošta: info@razvojni-zavod.si, internetni
naslov: www.razvojni-zavod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,957.402,49 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1/2006-G/P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Območna obrtna zbornica Domžale
Ob-16070/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.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: JN-O-2/2006-G-AD.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in obnova dovozne ceste Psihiatrične klinike
Ljubljana v ocenjeni vrednosti 28,000.000
SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. _ JN-O-2/2006G-AD: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
kontaktna oseba: Bojan Hočevar, Stolp

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

niška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-45-00, faks 01/437-30-52, elektronska pošta: info@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,534.39,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-2/2006-G-AD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2980/06 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-16071/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-440, faks 01/72-95-450.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: investicijsko vzdrževanje
vodovodnega omrežja v Domžalah – Breznikova ulica Ihan.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,192.011,64 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/06: Prenova – Gradbenik d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Kovač, Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,192.011,64 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 04/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-16113/06
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,
internetni naslov: www.posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela na objektu Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,912.763 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17/G: Granit d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,940.744,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 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: 29. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-16114/06
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,
internetni naslov: www.posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela na objektu Šentvid pri Stični.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 93/G: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,080.287,81 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 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: 29. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-16264/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Marko Košir, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JR 1/06.
II.5) Kratek opis:
OŠ Medvode – izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del z nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega
objekta.
OŠ Medvode – izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del za prizidek
in rekonstrukcijo obstoječega objekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250 mio SIT in 300 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/06 – sklop 1: IPL d.o.o.,
kontaktna oseba: Venčeslav Rode, Špruha
12, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/563-73-84,
faks 01/562-22-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 186,962.974,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/06 – slop 2: IPL d.o.o.,
kontaktna oseba: Venčeslav Rode, Špruha
12, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/563-73-84,
faks 01/562-22-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 208,528.922,08 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19 z dne 24. 2. 2006,
Ob-5123/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Občina Medvode
Št. 360-0002/2006 7
Ob-16265/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovič, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-72, faks 03/757-43-28, elektronska pošta: info@slovenskekonjice.si, internetni naslov: www.slovenskekonjice.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: asfalterska dela na območju
Občine Slovenske Konjice za leto 2006.
II.5) Kratek opis: na podlagi objave prve
faze javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo (Ur. l. RS, št. 39-42 z dne 23. 4.
2004), s katero smo izbranim šestim izvajalcem priznali sposobnost za asfalterska dela
za obdobje treh let, smo na podlagi druge
faze izbrali najugodnejšega ponudnika izmed teh šestih izvajalcev na podlagi razpisa
št. 344-04-0003/2004-900 z dne 23. 4. 2004
za asfalterska dela v Občini Slovenske
Konjice 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. 4300-0008/2006 134:
CMC Celje d.d., kontaktna oseba: Dragiša
Skakič, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-100, faks 03/42-66-306, elektronska pošta: info@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112,798.392,74

Št.

SIT; najnižja ponudba 112,798.392,74 SIT,
najvišja ponudba 150,800.743 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-0008/2006
134.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Občina Slovenske Konjice
Št. 37/06
Ob-16267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, Krajevna skupnost
Škofije, kontaktna oseba: Majda Bonaca, Sp. Škofije 54, 6281 Škofije, Slovenija, tel. 05/654-91-21, elektronska pošta:
ks.skofije@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka 35/06, JNVVG-1/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ploskovno elastičnega športnega poda v
športni dvorani Burja na Škofijah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/06, JNVV-G-1/2006:
Juring, Jurečko Alfonz s.p., kontaktna oseba: Jurečko Alfonz, Klopce 15 a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,999.033,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 35/06, JNVVG-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10216/06.
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: 1. 6. 2006.
Mestna občina Koper,
Krajevna skupnost Škofije
Ob-16298/06
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: Jurij Juren, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: jurij.juren@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: PDP-03/06.
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II.5) Kratek opis: intervencijska gradbena dela na plinovodnem omrežju naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT letno; 48,000.000
SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 70 točk,
– reference na področju intervencijskih
gradbenih del na plinovodih – 25 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDP-03/06: Gradian
Udovič Ignac, s.p., kontaktna oseba: Ignac
Udovič, Žabjak 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-75-85, faks 01/421-75-80,
elektronska pošta: gradian@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
15,951.000 SIT za eno leto, najvišja ponudba 16,666.400 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: PDP-03/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8934/06 z dne 31. 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: 2. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-16445/06
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.
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:
45233121-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja obvoznice
Solkan, G2-103/1010, pododsek od km
0,180 do km 1,360 – zemeljska dela, oporne konstrukcije, podhodi (3-2, 3-3, 3-4).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 416,666.670 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. A-143: Primorje d.d., – vodilni partner, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 398,804.301 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-143: Kraški zidar d.d.,
– partner, Kolodvorska 1, 6210 Sežana,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16446/06
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.
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:
45233121-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste skozi
Deskle, G2-103/1008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,666.666 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. A-163: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 145,587.098 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16447/06
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.5) Kratek opis: PREP RT-932/6924 Cesta na Kope: gradbena dela 1. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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. A-166: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89,457.990 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:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 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: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16448/06
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za rekonstrukcijo ceste R1-212 Sodražica–Žlebič (pododsek Sušje in preplastitev ceste
v dolžini 285 metrov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-171: KPL d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,228.771 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 82 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: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16449/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za pro-

met – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233121-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: križ R2-443/323 skozi Lendavo (Pince): krožišče v Lendavi:
gradbena dela – 1. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-175: SGP Pomgrad
d.d.– vodilni partner, Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 151,707.733 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-175: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Ljubljana – partner, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 360-0002/2006
Ob-16611/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Zdenko Plankl, univ. dipl.
prav., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-73, faks
03/757-43-28, elektronska pošta: zdenko.plankl@slovenskekonjice.si, internetni
naslov: www.slovenskekonjice.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnovitvena dela na spodnjem in zgornjem gospodarskem objektu
samostana Žiče-Žička kartuzija.
II.5) Kratek opis: na podlagi razpisa,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 24. 3. 2006 smo izmed štirih prispelih ponudb izbrali izvajalca za obnovitvena
gradbeno-obrtniška dela na spodnjem in
zgornjem gospodarskem objektu samostana Žiče-Žička kartuzija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 4300-0007/2006 132: Kupola d.o.o., kontaktna oseba: Mernik Viktor,
Zrkovska cesta 110a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/48-01-483, faks 02/48-01-484,
elektronska pošta: kupola@kupola.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 108,679.764 SIT,
108,679.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0007/2006
132.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2006.
Občina Slovenske Konjice
Ob-16612/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Vrhnika, kontaktna oseba: Marija Mojca Drmota, Idrijska c. 13,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-70-100,
faks 01/75-70-111, elektronska pošta: duvrhnika@s5.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: nadzidava in rekonstrukcija Doma upokojencev Vrhnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe gradnje,
– garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31; Ob-8352/06: Lesnina
inženiring, d.d., kontaktna oseba: Roman
Snoj, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-39, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: roman.snoj@lesnina-i.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,539.215 SIT; najnižja
ponudba 36,539.215 SIT, najvišja ponudba
43,670.497,82 SIT. Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-16698/06
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: Stanka Špegelj, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-70,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: stanka.spegelj@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-01/06-PK.
II.5) Kratek opis: gradnja krajevnega
plinovoda v KS Gaberke in fekalnega kanalizacijskega sistema območja Gaberk
III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 238,472.526,40 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. 43/06: NIVIG Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stanteva 13, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/891-10-03, faks 03/891-10-04, elektronska pošta: nivig@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 164,195.573,39
SIT, najnižja ponudba: 164,195.573,39 SIT,
najvišja ponudba: 275,299.951,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 28,101.922 SIT, delež
17%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-01/06-PK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7726/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Storitve
Ob-16052/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-WEBDR-01/06.
II.5) Kratek opis: nadgradnja aplikacije
WEBDOCTOR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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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. INFO-WEBDR-01/06: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Gornik, Koprska
ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,270.080,05 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: INFO-WEBDR-01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-16059/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: organizacija izobraževanja za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra: NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela, v fazo
priprava na projekt sodi tudi razpisana naloga »Organizacija izobraževanja za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb«, ki je namenjena usposobitvi ključnih
izvajalcev razgrnitve: popisovalcev, službe
za kakovost, pomoč udeležencem razgrnitve in ostalim izvajalcem projekta.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80340000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): 25,714.543,18 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Ponujena cena
2. Plan izvedbe izobraževanja
3. Reference

Ponderiranje

57
25
18

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; 33-34/06/S z dne 31. 3.
2006, Ob-8765/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Organizacija izobraževanja za
izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gea
College Poslovno-izobraževalni center
PIC d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: izobrazevanje@gea-college.si, tel. +386/1/588-13-00,
faks +386/1/588-13-33, internetni naslov:
http://www.gea-college.si/pic/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21,428.785,98 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
3 mesece.
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.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 41/06
Ob-16108/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, kontaktna oseba: Danilo Čeh,
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-02-61, faks 02/748-02-60, elektronska pošta: danilo@bistra.si, internetni naslov: www.bistra.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.5) Kratek opis: izvedba zagotavljanja
računalniškega preverjanja znanja brezposelnih iz sklopa a in sklopa b oseb
(ecdl certificiranje).
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:
Micro Team, Kirbiš in družbeniki, d.n.o., kontaktna oseba: Andrej Jerak, Cesta Andreja
Bitenca 68, 1117 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-14-50, faks 01/513-14-55, elektronska pošta: info@microteam.si, internetni naslov: www.microteam.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,514.400
SIT, najvišja ponudba 17,278.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7707/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2006.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj
Ob-16111/06
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-015/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov Alpha Arhitekture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 012/2006-E-ODP/B:
Sinfonika d.d., kontaktna oseba: Boris Hadalin, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/58-87-149, faks 01/58-87-170.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-015/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8168/06.
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: 29. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 1095/2006
Ob-16226/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Janja
Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267, faks 05/66-46-292,
elektronska pošta: janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Kategorija storitve 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-14/2006.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste Šmarje
od km 0,610 do km 960 ter izgradnja podpornih zidov od km 1,250 do km 1,370.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Ob-1258/06: Grafist, d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska cesta 5A, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/61-16-800, faks 05/61-16-810, elektronska pošta: grafist@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,886.435,92 SIT;
najnižja ponudba 42,886.438,92 SIT, najvišja ponudba 53,501.742 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:
delež: 5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-14/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 67 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: 1. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-16324/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 386/5/664-61-00, e-pošta: info@koper.si, faks 386/5/627-16-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.koper.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zagotavljanje prehrane za potrebe
OŠ Koper.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Koper.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zagotavljanje prehrane za potrebe OŠ
Koper v šolski kuhinji.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55322000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
Vrednost: 228,647.100 SIT; po 8,5% stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

Ponderiranje

1. mesečna najemnina
50
2. ponudbena cena vseh
obrokov v šolskem letu
40
3. strokovna priporočila/reference 10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 600-10/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo;
2006/S 006-006724 z dne 11. 1. 2006.
Št. naročila: JNVV-S-5/2006
Naslov zagotavljanje prehrane za OŠ
Koper
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sodexho prehrana in storitve d.o.o., Železna cesta
16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 228,647.100 SIT; po 8.5% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
število let 3.
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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 386/1/234-28-00,
faks 386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 135/2006
Ob-16392/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Sežana, kontaktna oseba: Dragica Kranjec, Ulica J. Pahorja 1, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-02-20, faks
05/731-02-26, elektronska pošta: vrtec.sezana@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 13/2.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
vrtca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

– najnižja cena – 60 točk,
– pripravljenost ponudnika, da prevzame
v delovno razmerje 7 delavcev (dosedanje
čistilke) naročnika – 25 točk,
– fiksnost ponudbenih cen – 12 točk,
– plačilni rok – 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13/2: ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,340.627,20 SIT,
164.165,53 EURO.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Vrtec Sežana
Ob-16457/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@js.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA-1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/06.
II.5) Kratek opis: 1. faza omejenega postopka za priznanje sposobnosti za izvajanje instalacijskih del na objektih IJS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/06: Elektro Marjan Bevec
s.p., kontaktna oseba: Marjan Bevec, Ulica
talcev 8, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
01/242-53-53, faks 01/242-53-62, elektronska pošta: marjan.bevec@elba.si; Arba Plus,
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot
v smrečje 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-31-23, faks 01/561-17-86,
elektronska pošta: info@arba-plus.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3115/06 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 110-1/06
Ob-16475/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.00.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000073.
II.5) Kratek opis: Jagodje–Lucija: izdelava sprememb in dopolnitev idejnega
projekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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. 1: J.V. Investbiro Koper d.d., Koper + Projekt d.d., Nova Gorica
+ LUZ, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Juruj Gregorič, univ. dipl. inž. grad., Trg Brolo
12, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000073.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo po postopku s pogajanji skladno s
3. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1UPB1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16614/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-21-36, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba izrednih letalskih prevozov za potrebe
Ministrstva za zunanje zadeve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 005/2006-MZZ: GIO
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Šprah, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-78-08, faks 01/568-34-38, elektronska pošta: danica.sprah@gio.si, internetni
naslov: http://www.gioaviation.com/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 005/2006-MZZ: PartnAir
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Trilar, Zbiljska cesta 69, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
041/613-316, faks 01/361-86-47, elektronska pošta: Marjan.Trilar@amadej.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 005/2006-MZZ:
Adria Airways d.d., kontaktna oseba: Alenka Klemen Šink, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-12-47, faks
01/320-13-25, elektronska pošta: Alenka.klemen@adria.si, internetni naslov:
http://www.adria-airways.com/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 005/2006-MZZ: Linxair
d.o.o., kontaktna oseba: Nikola Musič, Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/252-83-90, faks 01/252-83-93, elektronska pošta: info@linxair.si, internetni naslov: http://www.linxair.si/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 005/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3271/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-16630/06
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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Peter Nagode,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-93-34, elektronska pošta: Peter.Nagode@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I A – 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: »Ex-ante evalvacija –
1/2006«.
II.5) Kratek opis: predhodno vrednotenje (ex-ante evalvacija) Programa razvoja
podeželja za RS za obdobje 2007–2013.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,340.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference/strokovna priporočila,
– reference ključnih strokovnjakov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 201/06: Univerza
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, kontaktna oseba: dr. Luka Juvančič, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/721-79-25, faks 01/724-10-05, elektronska pošta: Luka.juvancic@bfro.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,192.536 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:
28. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4848/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program razvoja podeželja za RS
2004–2006 (Ur. l. RS, št. 116/04).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 754/06
Ob-16650/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, 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: skladiščenje 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 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Spever, Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
najem 9.500 m3 skladiščnega prostora za

skladiščenje neosvinčenega motornega
bencina super 95.
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): da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN6/06-REZ naslov: Skladiščenje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Deukalion Tanklager GmbH & Co. KG, Neue
Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am
Main, Nemčija, e-pošta: Wolfgang.Lupke@tanquid.com, tel. 0049/40/2354-2701,
faks 0049/40/2354-2701.
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).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 6. 2006.
ZORD Slovenija

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16121/06
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava delov za visečo progo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 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. 03/562-52-30,
faks 03/562-52-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,031.460 SIT.
Valuta: 70 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št. 7
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
26,031.460 SIT brez DDV.
Valuta: 70 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:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 33-34, Ob-8810/06.
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: 30. 5. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 1129/06
Ob-16477/06
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 03/06.
II.5) Kratek opis: dobava betonskih
oporišč in betonske opreme za električne vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,200.000 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 03/06: sklop 1:
betonski drogovi in konzole: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova ul.
8a, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/560-21-34, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,884.178 SIT,
najnižja ponudba: 51,884.178 SIT, najvišja
ponudba: 51,884.178 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 03/06: sklop 2: betonske klešče: Eltima d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova ul. 8a, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34,
faks 01/560-21-40, elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,700.000 SIT,
najnižja ponudba: 21,700.000 SIT, najvišja
ponudba: 21,700.000 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.: 03/06, sklop 1:
betonski drogovi in konzole.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
51,884.178 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 (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (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.: 03/06, sklop 2:
betonske klešče.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
21,700.000 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 (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: betonski drogovi in konzole: 1
pravilna ponudba,
– sklop 2: betonske klešče: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3824/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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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: 2. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1130/06
Ob-16486/06
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 05/06.
II.5) Kratek opis: dobava varovalk in
podstavkov varovalk n.n. in s.n.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 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 05/06: sklop 1: varovalke
in podstavki varovalk nizke napetosti (n.n.):
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,546.152 SIT,
najnižja ponudba: 25,546.152 SIT, najvišja
ponudba: 26,128.735 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 05/06:
sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
srednje napetosti (s.n.): Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana
– Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,152.249 SIT, najnižja
ponudba: 7,152.249 SIT, najvišja ponudba:
8,969.049 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.: 05/06, sklop 1:
varovalke in podstavki varovalk nizke napetosti (n.n.).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
25,546.152 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.
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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:
– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (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) Javno naročilo št.: 05/06, sklop
2: varovalke in podnožja varovalk srednje
napetosti (s.n.).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,152.249 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 (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (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.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: varovalke in podstavki varovalk nizke napetosti (n.n.): 2 pravilni ponudbi,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
srednje napetosti (s.n.): 2 pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3825/06
(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: 2. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1131/06
Ob-16488/06
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 07/06.
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II.5) Kratek opis: dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov (SKS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) je nujno potrebno zaradi skrajno nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
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 07/06: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova ul.
8A, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/560-21-34, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,344.000 SIT,
najnižja ponudba: 24,344.000 SIT, najvišja
ponudba: 24,344.000 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. 07/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 24,344.000 SIT. Valuta:
60 dni po izstavitvi 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.
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 07/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 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: 2. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1132/06
Ob-16489/06
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 08/06.
II.5) Kratek opis: dobava distribucijskih
transformatorjev s.n./n.n.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) je nujno potrebno zaradi skrajno nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
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 08/06: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-57, faks o1/283-40-25, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,005.838 SIT,
najnižja ponudba: 74,005.838 SIT, najvišja
ponudba: 74,005.838 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. 08/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 74,005.838 SIT. Valuta:
60 dni po izstavitvi 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.
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 08/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 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: 2. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 59/1881/2006
Ob-16271/06
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 ose-
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ba: Aleš Kregar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Aleš.Kregar@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 66/2006.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca na
podlagi 110. člena ZJN-1 za dodatna dela
in več dela pri izdelavi državnega lokacijskega načrta za objekt DV 2x 400 kV
Beričevo – Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,995.580 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 66/2006: Savaprojekt, d.d., kontaktna oseba: Andrej Špiler,
Cesta krških žrtev 59, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/7/49-14-200, faks
++386/7/49-14-231.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,317.844 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 66/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,317.844 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:
17. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
9. 7. 2004.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi
Št. 316-27/2006

Ob-16134/06

Obvestilo
o zaključku javnega razpisa
Na podlagi navedbe 7. točke javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 7. 4. 2006,
Ob-10044/06 in 5. točke razpisne dokumenta-
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cije, objavljamo zaključek javnega razpisa z
naslednjo vsebino:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za evropske zadeve in investicije, Sektor za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
info.aure@gov.si, www.gov.si/aure.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih za leto 2006 v obsegu sredstev
205,000.000 SIT.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev
Za prvo odpiranje vlog, ki se je pričelo
4. maja 2006, smo prejeli 1100 vlog. Strokovna komisija je po ocenjevanju vlog ugotovila,
da predložene vloge proporcionalno ustrezajo
za porabo vseh razpisanih sredstev, zato objavljamo zaključek razpisa.
Prejemniki nepovratnih sredstev bodo
objavljeni na spletni strani sofinancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva
www.gov.si/mop.
5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 8010-2/2006-83

Ob-16629/06

Popravek
V javnem razpisu za dodeljevanje posojilnih
sredstev za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
45 z dne 28. 4. 2006, Ob-11985/06, Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica se:
1. besedilo pod poglavjem II. – Nameni
dodeljevanja, točka 2. – Upravičenci, pravilno
glasi:
Upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki imajo
dejavnost registrirano po veljavnem Zakonu
o gospodarskih družbah ter bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17
z dne 17. 2. 2006 ter 23 z dne 3. 3. 2006) za
Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij III, katerega je objavilo Ministrstvo za
gospodarstvo.
2. besedilo pod poglavjem II. – Nameni dodeljevanja, točka 4. – Splošni pogoji dodeljevanja, poglavje A/tč. 8, pravilno glasi:
Upravičenci lahko za posamezen projekt
prejmejo največ 35% iz Osrednjeslovenske
regije oziroma 40% iz ostalih regij (mala in
srednje velika podjetja največ 50 (Osrednjeslovenska regija) oziroma 55% (ostale regije))
državnih pomoči v skladu z regionalno karto
(Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike
regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi v obliki neto
ekvivalenta dotacije.
3. besedilo pod poglavjem VII. – Rok in
način prijave, točka 2. – Datumi odpiranja vlog,
pravilno glasi:
Razpis je odprt do vključno 30. 6. 2006.
Prijave lahko vlagatelji oddajo osebno ali priporočeno po pošti do vključno 30. 6. 2006.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Ribnica
Št. 32/06
Ob-16299/06
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/2002),
Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
področju Urada za enake možnosti (Uradni
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list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99
in 119/00), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2006 in
2007 (Uradni list RS, št. 116/05) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) Urad za
enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in moških
v letu 2006
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa
je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških, ki bodo izdane
v letu 2006 in jih bo sofinanciral Urad za enake
možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje,
ocenil glede na postavljena merila in glede na
razpoložljiva sredstva ter odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja
knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o
publikaciji (CIP).
Kot knjige, ki so predmet tega razpisa, se
štejejo publikacije, izdane v uradnem jeziku
Republike Slovenije, in niso:
– leposlovna literatura,
– ponatis ali ponovna izdaja (že prej izdane
publikacije),
– periodična publikacija ali
– prevod iz tujega jezika.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 1,500.000 SIT.
V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se financira na podlagi javnega razpisa, mora biti
izdana v letu 2006, vendar šele po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Dodeljena finančna sredstva, ki jih prijaviteljica / prijavitelj pridobi na javnem razpisu,
morajo biti porabljena do 10. 11. 2006. Urad ne
bo financiral aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe,
ki delujejo na območju Republike Slovenije, in
samostojni podjetniki/podjetnice, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica /
zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagateljica/predlagatelj registriran za opravljanje
izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati
aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih
mesecev. Društva morajo predložiti overjeno
stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da
lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost);
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v celoti realizirana v letu 2006 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagateljice/predlagatelja);
– predložijo dokazilo o lastni udeležbi pri
financiranju izdajanja knjige (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja – izjava o zagotovitvi lastne udeležbe pri
financiranju);
– predloži izjavo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da
ni vpisan v kazensko evidenco);
– predloži izjavo, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je predlagatelj/predlagatelji-

Stran

4554 /

Št.

59-60 / 9. 6. 2006

ca, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja/predlagateljice).
Za sofinanciranje na tem javnem razpisu
lahko kandidira le knjiga, kot je opredeljena v
III. točki tega razpisa. Zanjo mora prijaviteljica /
prijavitelj obvezno predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno z
elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet prijave na javni razpis.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja finančna, vsebinska in tehnična merila:
A. Finančna merila (skupaj 30 točk):
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi, pri čemer bodo različno
točkovane vloge glede na delež finančne soudeleženosti predlagateljice / predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, in sicer po
skupinah od 0 do 25%, od 26 do 50% ter nad
50%; (20 točk);
– skladnost odhodkov z načrtovano izdajo
knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige; (10 točk).
B. Vsebinska merila (skupaj 60 točk):
Izkazovanje ciljev – tehtnost vsebinske obrazložitve:
– obravnava področje enakosti spolov ali
prispeva k uveljavitvi enakih možnosti žensk in
moških na vseh področjih družbenega življenja;
(15 točk);
– opozarja na različne pojavne oblike diskriminacije na podlagi spola v praksi, ki izvirajo iz
tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog; (15 točk);
– analizira položaj žensk v družbi oziroma
se ukvarja s specifičnimi problemi žensk na
posameznem področju družbenega življenja
(15 točk);
– drugače posega na tista področja odnosov med spoloma, ki jim je bilo v preteklosti
namenjene manj pozornosti (15 točk).
C. Tehnična merila (skupaj 10 točk):
– Predvidena dostopnost in predvideni številčni obseg.
Prijaviteljica / prijavitelj, ki bo pod različnimi
naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali bo
navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z
vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki vodi postopek javnega razpisa (v
nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo
imenuje direktorica Urada za enake možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru
knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico /
prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65% zaprošenih sredstev, glede na število točk, pridobljenih z merili
za izbor, do porabe sredstev, in sicer:
76–100 točk = 85% delež sofinanciranja,
51–75 točk = 65% delež sofinanciranja,
0–50 točk = ne bodo sofinancirani.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje
izdaje posamezne knjige, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 500.000 SIT.
Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige,
in sicer zgolj stroški tehnično grafične priprave
za tisk in stroški tiska. Urad ne bo sofinanciral
stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika,
lektoriranje, prevajanje, likovna dela).
Urad bo na predlog strokovne komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posamezne knji-
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ge in sklenil pogodbe o sofinanciranju izdajanja
knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2006. Izvajalec bo izdajo knjige izvedel v skladu z opisom, navedenim v razpisni
dokumentaciji, in Uradu izročil 5 izvodov knjige
v primeru, da bo naklada knjige dosegala 100
izvodov, ter 10 izvodov knjige v primeru, da bo
naklada knjige presegala 100 izvodov.
Predlagateljica/predlagatelj prijave za dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da ji/mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pri Uradu za enake možnosti pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov Urada. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagateljicami / predlagatelji. O pritožbi zoper odločbe Urada bo v roku 15
dni s sklepom odločila direktorica Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Knjiga/2006 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja
knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2006«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih
možnosti žensk in moških za leto 2006« (Obrazec Knjiga/2006) z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma
zastopnica / zastopnik);
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica / zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje
izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati
aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih
mesecev. Društva morajo predložiti overjeno
stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da
lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost.);
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave
(točka F obrazca Knjiga/2006), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica
/ zastopnik;
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen
vzorec pogodbe (vsako stran mora v spodnjem
levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma
zastopnica/zastopnik);
– recenzentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1;
– rokopis besedila knjige, ki je predmet prijave na javni razpis;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo v celoti
realizirano v letu 2006;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja o zagotovitvi lastne udeležbe pri financiranju;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da je poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je
predlagatelj /predlagateljica, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Obrazec Knjiga/2006 in njegove priloge je
potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem
izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne

priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni
kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno
razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge,
ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v
zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na
naslov: Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a,
1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – vloga
– razpis knjiga«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno 7. 7.
2006. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure oddana na Uradu
za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji
prijave ne bodo dopolnili v roku, bo strokovna
komisija takšno prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo strokovna komisija
iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge
prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj
sprejema vse pogoje, merila ter ostala določila
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec Knjiga/2006,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– točkovnik,
– ocenjevalni obrazec,
– obrazec za zaključno poročilo,
– zahtevek za izplačilo.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada:
http://www.uem.gov.si/ ali na sedežu Urada za
enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana, kjer
jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo
vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani / zainteresirane vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel. 01/478-84-63 (Tilen
Štajnpihler) oziroma preko e-pošte: uem@gov.si
ali tilen.stajnpihler@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 10. 7. 2006.
Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice bodo
o izboru obveščeni najpozneje do 18. 8. 2006.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo na
območju Republike Slovenije in samostojnimi
podjetnicami/podjetniki, izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane prijaviteljice/prijavitelji se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema
sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru
se šteje, da je prejemnica / prejemnik odstopil
od svoje vloge za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
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Ob-16454/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe na
velikih govedorejskih, prašičerejskih
in perutninarskih obratih (farme) na
območju Republike Slovenije
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti
javne veterinarske službe:
A) Izvajanje dejavnosti iz 51. člena ZVet.,
to je za:
a) govedorejski obrat:
1. vodenje registra in označevanje govedi;
2. izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni
govedi;
3. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja govedi;
4. osnovne laboratorijske diagnostike za
odkrivanje kužnih bolezni pri govedi.
b) prašičerejski obrat:
1. vodenje registra in označevanje prašičev;
2. izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni
prašičev;
3. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje
in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja
prašičev;
4. osnovne laboratorijske diagnostike za
odkrivanje kužnih bolezni pri prašičih.
c) perutninski obrat:
1. vodenje registra;
2. izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni
perutnine;
3. osnovne laboratorijske diagnostike za
odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini.
B) Izvajanje pravilnika o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih
vsako leto za naslednje leto odredi minister,
za posamezne vrste živali v lastnih rejah,
kooperacijskih rejah in v partnerskih rejah.
III. Pogoji za pridobitev koncesije: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu,
ki ureja pogoje za veterinarske organizacije
in imajo odločbo o verifikaciji za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, ki še nimajo dodeljene
koncesije za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe iz tega javnega razpisa
in katere zagotavljajo dežurstvo in stalno
pripravljenost.
IV. Obveznosti koncesionarja: zagotavljati mora stalno pripravljenost in dežurstvo
za izvajanje dodeljene dejavnosti.
V. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene do 31. 12. 2008 in začne veljati
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z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
VI. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo o verifikaciji veterinarske organizacije za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe v živinorejskih obratih;
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v
veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev strokovne izobrazbe za dr. vet. med. (diplomo
ali potrdilo oziroma potrdilo o opravljenem
magisteriju ali doktoratu in licenca), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije,
ki so organizirane kot samostojni podjetniki
oziroma samostojni veterinarji.
VII. Rok javnega razpisa: rok prijav je
odprt do preklica.
VIII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj
pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpiskoncesija za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe v živinorejskih obratih«,
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58.
IX. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog
prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo na naslov prispele do 15. junija
2006 bo 19. junija 2006 ob 12. uri v prostorih
VURS, Ljubljana, Parmova 53.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 5. točke tega
razpisa do vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete po 15. dnevu v mesecu bodo
obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji, razen za prvo
odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj
tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na
javni razpis.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
X. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-16500/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 17. člena v zvezi z 15. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06 in
43/06; v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2006
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I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov
in drugih neprofitnih združenj povezanih s
kmetijstvom za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in
usposabljanju kmetov, ki so registrirana in
delujejo na območju Republike Slovenije.
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je določena v 15. členu Uredbe. Sredstva za te
namene so zagotovljena v Odloku o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št
45/05, 69/05, 11/06 in 55/06; v nadaljevanju:
Odlok) na proračunski postavki 2556 – Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu
in interesnemu povezovanju za leto 2006 v
skupni višini do 30,000.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do podpore iz I. poglavja
tega javnega razpisa so: pravne osebe,
ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja
društva, ter so registrirane in delujejo na območju Republike Slovenije: društva, zveze
društev in združenja na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili,
ki so v njej navedeni.
2. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev.
3. Na podlagi 25. člena Uredbe je upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za
posamezen ukrep, ki ga določa ta Uredba,
sredstva pridobil nezakonito ali porabil nenamensko, oziroma dela ni izvršil v skladu
s programom, dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Tak upravičenec ne more pridobiti
novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske
politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh
pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
Posebni pogoji
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednja dokazila:
1. o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva;
2. o zagotavljanju čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti;
3. o zagotavljanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja;
4. da delujejo na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
IV. Omejitve
Splošne omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen samo iz naslova enega ukrepa Uredbe;
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije;
3. Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namene iz tega
javnega razpisa znaša do 100% upravičljivih
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stroškov, ki so navedeni v razpisnem obrazcu št. 5 razpisne dokumentacije;
4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se upravičencem dodelijo v višini do 50% upravičljivih stroškov programa.
Za upravičljive stroške delovanja štejejo
naslednji stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje;
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah;
– stroški izobraževanja in usposabljanja
članstva;
– stroški povezani s predstavitvijo svoje
dejavnosti.
Upravičenec mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa v
skladu z upravičenimi stroški.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/06), na podlagi zahtevka za izplačilo in
poročila o izvajanju programa – kopija računov in dokazilo o plačilu računov.
VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.
Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in
dokazili o plačilu računov, ter poročilom o
izvedenem programu morajo upravičenci
predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 30. 10. 2006.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog po tem javnem razpisu so:
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do zaključka javnega razpisa na internetni
strani http://www.arsktrp.gov.si/, na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med
14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu:
vlasta.toplak@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor
za razvoj podeželja, kontaktna oseba je Vlasta Toplak, tel. 01/478-92-20, ki je dosegljiva
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 16. ure.
IX. Rok in način prijave
1. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 10. 7. 2006, ali
osebno vložiti v vložišču ARSKTRP istega
dne do 14. ure (velja poštni žig oziroma žig
sprejemne pisarne).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj – vloga za javni razpis 2556«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 12. 7. 2006 ob 10. uri v sejni sobi 425
na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve
poziva za dopolnitev. Prepozno prispele vloge
se zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
O vlogah odloči direktor ARSKTRP z odločbo oziroma s sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe
Delež
(%)

Merilo
1

Max.
Max.
ocenitev štev. točk
(2×3)

2

3

4

1.

Zastopanost čim večjega števila aktivnega
članstva

10

5

50

2.

Zagotavljanje čim širše predstavitve svoje
dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti

25

5

125

3.

Sodelovanju s sorodnimi organizacijami

30

5

150

4.

Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom
na področju usposabljanja

15

5

75

5.

Delež lastnih sredstev za izvedbo programa

20

5

100

Skupaj:
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo
vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril
dosegle najmanj 200 od 500 možnih točk.
Sredstva bodo razdeljena na osnovi deleža
doseženih točk od skupnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih in zaprošenih sredstev.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina opravičljivih stroškov bo višja od 300.000 SIT.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa

100

500

o sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
ARSKTRP bo spremljala namensko
porabo
odobrenih
sredstev
pri
upravičencu.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-16317/06
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preobli-

kovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon),
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01; v nadaljevanju: Navodilo), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: Pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in 117/04; v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 47602-6/2006/5 z
dne 13. 4. 2006 o Poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj za leto 2006, objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Regionalni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za
financiranje investicijskih projektov za
prestrukturiranje živilskopredelovalne
industrije
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada začetnim
investicijskim projektom za prestrukturiranje
živilskopredelovalne industrije na območju
Republike Slovenije, ki zadevajo predelavo
in trženje proizvodov, primernih za človeško
prehrano in prehrano živali, ki niso navedeni v
Prilogi I k Pogodbi (non Aneks I proizvodi).
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
900,000.000 SIT ugodnih posojil po obrestni meri EURIBOR (trimesečni) + 0,35% na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi v
regijah A, B, C in D v skladu Uredbo in EURIBOR + 0,8% izven razvojni omejevanih
območij.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci: pravico kandidiranja na
razpisu imajo:
– gospodarske družbe ter samostojni
podjetniki posamezniki, z dejavnostjo registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/26),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s sprem
in dop.),
ki dejavnost in projekt izvajajo v Republiki Sloveniji. Upravičenci morajo predložiti
vlogo za sredstva na obrazcu ŽPI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu
morajo biti priložene priloge in dokazila, ki
jih zahteva Regionalni sklad od upravičencev in so navedene v poglavju IV. tega razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo.
2. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom poslujočih subjektov v proizvodne in storitvene
objekte ter opremo.
Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E).
 
Kot npr. jogurt, ki vsebuje dodano sadje
in/ali oreške ali kakav; pivo, izdelano iz slada;
vermunt in druga vina iz svežega grozdja,
aromatizirana z rastlinami ali s sredstvi za
aromatiziranje; nedenaturiran etilni alkohol z
vsebnostjo manj kot 80 vol. %, žganja, likerji in
druge alkoholne pijače, razen whiskey burbon;
in drugi proizvodi.
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Investicije lahko zajemajo vlaganja v
naslednja
osnovna sredstva (upravičeni stroški):
nakup zemljišč
komunalno in infrastrukturno
opremljanja zemljišč
gradnja in/ali nakup objektov
nakup novih strojev in nove opreme

Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo
se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25%
kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta.
3. Do spodbud niso upravičeni subjekti, ki:
– delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, vse na
področju proizvodov navedenih v Prilogi I
k Pogodbi, ter področjih ribištva, jeklarstva
premogovništva, transporta, ladjedelništva,
industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil.
Regionalni sklad svetuje vsem prijaviteljem, da pred oddajo svoje vloge na javni
razpis, pri Regionalnemu skladu pridobijo
predhodno mnenje o upravičenosti področja
investicijskih vlaganj.;
– so v prisilni poravnavi, v stečaju ali v
likvidaciji;
– ki so po letu 2000 pridobili oziroma so
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti,
kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02 in 93/02).
4. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
5. Projekt oziroma faza projekta ne sme
biti začeta pred 1. 1. 2005 ter mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni
razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.
Rok za zaključek investicije se opredeli v
sklepu in pogodbi.
6. Upravičenci lahko za projekt v Osrednjeslovenski statistični regiji prejmejo največ 35%, v ostalih regijah pa 40% (mala in
srednje velika podjetja največ 50 oziroma
55%) državnih pomoči v skladu z regionalno
karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01)), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Regionalnega
sklada sofinanciran v višini do največ 75%
priznanih stroškov investicijskega projekta
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
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Sredstva se po tem razpisu
ne dodelijo (neupravičeni stroški):
nakup rabljenih strojev in rabljene opreme
nakup opreme pod leasingom
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu
stroški promocije
stroški javne uprave
stroški poslovanja
sredstva, ki se ne amortizirajo
(obratna sredstva)
stroški izdelave tehnične dokumentacije
strošek davka na dodano vrednost
državnih pomoči v skladu s točko II./6. tega
javnega razpisa.
2. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 5,000.000 SIT, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
od 1,000.000 SIT. Kot celotna upravičena
vrednost projekta se šteje investicija v višini
predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb brez DDV.
3. Posojilni pogoji:
– doba vračanja posojila: do 18 let (z
vključenim moratorijem),
– obrestna mera: EURIBOR (trimesečni) + 0,35% za projekte, ki so na območjih
s posebnimi razvojnimi problemi, oziroma
EURIBOR (trimesečni) + 0,8% za projekte
na vseh ostalih območjih,
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
4. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja
posojila ne more biti daljša od ekonomske
dobe projekta.
5. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali
pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi
pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena iz lastnih virov po 1. 1. 2005.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25%
upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih
sredstev.
7. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da po letu 2000 ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi
pridobivanja takih pomoči. V kolikor pa je
upravičenec prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega
javnega vira, pa mora navesti vir in višino
prejetih sredstev.
8. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Ob utemeljenem razlogu lahko Regionalni
sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi
podaljšata s pisnim soglasjem.
9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku,, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
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sredstev, v kolikor ne bo v določenem roku,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh
pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih
pogojev zavrže.
10. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo
do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma
zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad
2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom, za katerega morajo predhodno
pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V
primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Regionalnega sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5.
11. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko
Koper d.d.. Regionalni sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
1. Upravičenci oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu ŽPI s pripadajočo izjavo št. 1,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Investicijski
program mora poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti projekta v ekonomski
dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev,
neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja)
za obdobje trajanja projekta.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri
pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
in 47/04), ki se mora glasiti na prijavitelja in
prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo, ki morajo biti izdani po 1. 1. 2005.
Pri črpanju morajo biti predloženi računi in
pogodbe.
6. Kolikor investitor zaproša za več kot
2,000.000 SIT posojila mora podati predlog
ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (izjava banke o nameri izdaje
bančne garancije, kopijo z.k. izpiska za zavarovanje posojila s hipoteko, ipd.).
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije izdane s strani AJPES-a.
8. Za pravne osebe: bilanci stanja in bilanci uspeha ločeno za leto 2004 in leto
2005, potrjene s strani AJPESa.
Samostojni podjetniki posamezniki predložijo s strani davčne uprave potrjeni kopiji
Napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti ločeno za leto 2004 in leto 2005,
z obveznima prilogama bilanca stanja in bilanca uspeha.
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9. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank,
ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo),
iz katerega bo razvidno tako stanje posojila
kot višina še nezapadlega dolga.
10. Originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni.
11. Kolikor investicija leži na zavarovanem območju ali na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se priloži
potrdilo o vključenosti v tako območje oziroma program.
12. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba, BON-1 če je prosilec samostojni podjetnik posameznik oziroma drug ustrezni bonitetni obrazec glede na status registracije
vlagatelja.
V. Merila za izbiro
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0

podatki niso razvidni oziroma se
povpraševanje in proizvodnja
zmanjšujeta
povpraševanje in proizvodnja se
ohranjata
povpraševanje in proizvodnja se
povečujeta

3
5

b) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
0

iz vloge ni razvidno oziroma gre
za tehnologijo, ki ne vključuje inovativnih rešitev ali razvoja novih
proizvodov
tehnologija, ki v manjši meri vključuje inovativne rešitve oziroma
proizvodnje novih produktov ali
preprosta, delovno intenzivna proizvodna tehnologija oziroma proizvodi, ki ne odstopajo od povprečja na trgu v smislu tehnološke
zahtevnosti
visoka tehnološka raven posameznih rešitev oziroma elementov,
nove proizvodne tehnologije ali
končni proizvodi in tehnološko dohitevanje konkurentov; dobri obeti
za prodajo oziroma proizvodnjo

3

Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1.

Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 45 točk)

5

a) Stopnja ogroženosti območja (3. člen
Navodila o prednostnih območjih)
3
5
10
15

D
C
B
A

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

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

c) Ocena finančne uspešnosti projekta
0

5

c) Obmejno ali drugo varovano območje
0
5

5

investicija se ne nahaja na obmejnem ali drugem varovanem območju
investicija je na obmejnem območju (3.b točka/3. člen Uredbe vrednosti meril za določitev območji
s posebnimi razvojnimi problemi
in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
investicija je na zavarovanem območju

10

d) Vključenost projekta v širše celovite
programe (obseg in pomen projekta)
0
5
10
15

2.

podatki iz prijave niso razvidni oziroma ni priloženega dokazila
na območju občine oziroma lokalne skupnosti, za kar je priloženo
ustrezno potrdilo občine
vključen v RRP na območju statistične regije, za kar predloži potrdilo RRA z ustreznim izsekom RRP
na območju celotne države / več
statističnih regij, za kar predloži
potrdilo večih RRA z predložitvijo
posameznih izsekov RRP
Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 30 točk)

a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)

razmeroma slabo finančno stanje
prijavitelja, predvideni obseg investicije je v primerjavi s finančno močjo
(denarni tok) podjetja velik, tveganje
neuresničitve projekta je zaradi velikosti investicije in zaradi morebitnih
finančnih težav podjetja veliko
prijavitelj je v dobrem finančnem
stanju, viri financiranja so jasno
razvidni in v celoti zagotovljeni,
predvideni obseg investicije je v
primerjavi s finančno močjo (denarni tok) podjetja relativno velik,
tveganje neuresničitve projekta je
zaradi velikosti investicije in zaradi
morebitnih finančnih težav podjetja
zmerno
prijavitelj je v odličnem finančnem
stanju, viri financiranja investicije
so jasno razvidni in v celoti zagotovljeni, predvideni obseg investicije
bo financiran brez težav za redno
poslovanje podjetja, tveganje neuresničitve projekta zaradi morebitnih finančnih težav je minimalno

10

b) Boniteta investitorja / zavarovanje posojila
b/1
0
1
3
b/2
0
1
2

če je IRR manjši od 4%
če je IRR med 4% in 6%
če je IRR med 6% in 8%
če je IRR večji kot 8%

3.

Izvedljivost investicije (največ 25
točk)
a) Kreditna sposobnost investitorja

0
5

iz podatkov ni razvidna možnost
poplačila terjatev
ustrezna zmožnost plačevanja
obresti in vračila glavnice, ob poslabšanju ekonomskih razmer ali
položaja komitenta, pa se bo lahko
njegova plačilna sposobnost poslabšala.

podatki so pomanjkljivi
zadovoljiva
odlična
iz predložene dokumentacije ni dobro razvidne možnosti zavarovanja
posojila
iz predložene dokumentacije je
razvidna možnost zavarovanja z
nepremičnino
iz predložene dokumentacije je
razvidna možnost zavarovanja
posojila z bančno garancijo

c) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
c/1 (kumulativno seštevanje točk);
+1
investicija izkazuje racionalizacijo
dela
+1
investicija izkazuje večji tržni delež
na trgu
+1
investicija izkazuje ugodnejše
cene in poslovne pogoje
c/2
0
število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo
1
ohranjanje obstoječega števila delovnih mest
2
povečanje števila delovnih mest za
5% glede na obstoječe stanje
3
povečanje števila delovnih mest
za 5% – 10% glede na obstoječe
stanje
4
povečanje števila zaposlenih za več
kot 10% glede na obstoječe stanje
d) Ekološka ustreznost investicije
0
1

d) Interna stopnja donosnosti projekta
0
3
5
10

visoka stopnja izkazane kreditne
sposobnosti – najvišja kreditna
sposobnost in najmanjša stopnja
tveganja, zmožnost vračila glavnice in obresti zelo visoka

2

3

iz vloge ni razvidno
ohranjanje sedanje ravni negativnih vplivov podjetja na okolje,
problematično izpolnjevanje zahtev okoljskih predpisov, projekt ima
manjše negativne ekološke učinke,
ki so v primerjavi z drugimi pozitivnimi učinki projekta zelo majhni
izpolnjevanje okoljskih standardov,
ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene
življenjske dobe, napredek podjetja v varstvu okolja, projekt ima
manjše, vsaj posredne pozitivne
ekološke učinke – bodisi v sami
proizvodnji/pridobivanju ali pa posredno s proizvodi (zmanjšanje količin odpadne embalaže ipd.)
preseganje okoljskih standardov,
ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene
življenjske dobe, bistven napredek
podjetja v varstvu okolja, projekt je
izrazito ekološko usmerjen (zmanjšanje obremenitve voda in zraka,
učinkovitejše ravnanje z odpadnimi trdnimi snovmi)
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Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Prednost bodo pri izboru za dodelitev
razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk.
V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju
dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. izvedljivost investicije.
VI. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Odpiranje vlog bo drugi delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog in ni javno oziroma v primeru izteka tega roka na dela prosti
dan, takoj naslednjega dne.
Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
ŽPI«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu preko elektronske ali navadne
pošte. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Upravičenci lahko pridobijo informacije
o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje
spodbud Regionalnega sklada in sicer na
tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne
dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od prosilca zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
VII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko
v primeru iz prejšnjega stavka predlagala
odobritev sredstev upravičencem iz višjega
prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu
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razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 10 mio SIT, razpoložljiv obseg
posojil zgolj še 5 mio SIT, zato dodelitev v
višini 5 mio SIT). Vloge upravičencev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, bodo zavrnjene.
5. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
6. Upravičenci, ki bodo zaprosili do 50
mio SIT posojil, bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku
do 30 dni po izteku roka za odpiranje vlog.
Upravičenci, ki bodo zaprosili nad 50 mio
SIT posojil, bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku do 45
dni po izteku roka za odpiranje vlog.
7. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
8. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obrestih (Ur. l. RS št.
56/03, 135/03 in 118/05).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 4302-46/2006
Ob-16627/06
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na podlagi: 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02
in 115/05), 8. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03),
12. člena Pravilnika o pogojih in postopkih
izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v
okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP)
za podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih javnega interesa (Ur.
l. RS, št. 12/05),
– ter na podlagi: Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije« v obdobju 2006
do 2013 (šifra sklepa: 6311-1/2005/37 z dne
26. 5. 2006) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo
javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije« za
leto 2006 (številka: 6311-56/2005/1 z dne,
27. 10. 2005) objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«
v letu 2006
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I. Ime in sedež uporabnikov proračunskih
sredstev:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Rapublike Slovenije, Tivolska 30, 1000
Ljubljana
in
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica
5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Rapublike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Rapublike Slovenije za
razvoj, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Rapublike Slovenije za
enake možnost, Tržaška cesta 19A, 1000
Ljubljana,
– Urad Vlade Rapublike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna
cesta 14, 1000 Ljubljana,
– Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Z razpisom Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije
2006-2013« v letu 2006 (v nadaljevanju:
CRP »Konkurenčnost 2006«) želimo pridobiti raziskovalne projekte, ki bodo podpora
vladi in drugim relevantnim akterjem pri oblikovanju in izvajanju politik in ukrepov za uresničenje ciljev Strategije razvoja Slovenije
(SRS) ter Okvira gospodarskih in socialnih
reform za povečanje blaginje v Sloveniji.
Temeljni cilji SRS so naslednji:
– Gospodarski razvojni cilj je v desetih
letih preseči povprečno raven ekonomske
razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca
v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije.
– Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki
človekovega razvoja, socialnih tveganj in
družbene povezanosti.
– Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot
temeljnega kakovostnega merila na vseh
področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva.
– Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem
okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem,
kulturno identiteto in angažiranim delova-
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njem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država.
Predmet razpisa je izbira raziskovalnih
projektov za prednostne tematike v letu
2006 na petih težiščih CRP, ki odgovarjajo
petim razvojnim prioritetam države, opredeljenih v SRS:
1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša
rast,
2. družba znanja: izobraževanje, vzgoja,
raziskave in razvoj,
3. učinkovita in cenejša država,
4. moderna socialna država in večja zaposlenost,
5. povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja.
Razpisani tematski sklopi in teme po težiščih
1. Težišče 1 - Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
prve prioritete SRS:
– spodbujanje podjetniškega razvoja,
– povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
– povečanje konkurenčnosti storitev,
– povečanje razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb,
– večja internacionalizacija gospodarstva,
– uspešen prevzem evra in vključitev v
evropsko denarno unijo,
– povečati prilagodljivost fiskalne in dohodkovne politike,
– zagotoviti dolgoročno javnofinančno
vzdržnost,
– razvojno prestrukturiranje javnih financ
na prihodkovni in odhodkovni strani.
Tematski sklop:
1.1. Javnofinančna in makroekonomska
politika
Teme:
1.1.1. Kakovost javnih financ
Cilji: Vzpostaviti podatkovno osnovo, ki
bo omogočila analizo strukture javnofinančnih odhodkov glede na njihove cilje, namene, ciljne skupine ter izdelati oceno kakovosti javnih financ v Sloveniji ter priporočiti
potrebno smer njihovega prestrukturiranja.
Vzpostaviti skupno podatkovno osnovo za
enotni monitoring finančnih intervencij države v gospodarstvu, analiza njihove strukture
in učinkov, predlagati ustrezne spremembe.
Posebna analiza samo za državne.
1.1.2. Medsebojna skladnost in sinergija
ekonomskih politik
Cilji: Opredelitev vloge posameznih ekonomskih politik, tako makroekonomskih kot
strukturnih, njihovih medsebojnih vplivov in
optimalne kombinacije v različnih razmerah.
Analiza ključnih ekonomskih razmerij tudi na
mikro ravni, npr. rigidnosti cen in plač.
1.1.3. Deregulacija cen
Cilji: Primerjalna analiza relativnih cen v
Sloveniji in pričakovanih ter dejanskih učinkov liberalizacije na cene in obnašanje ekonomskih subjektov.
1.1.4. Razvoj analitičih orodij
Cilji: Razvoj ekonomskih modelov, ki
omogočajo spremljanje in napovedovanje
gospodarske konjunkture. Razvoj ekonomskih modelov, ki omogočajo ocenjevanje
učinkov predvidenih ali že izpeljanih ukrepov ekonomske politike oziroma strukturnih
reform na posameznike oziroma tipična gospodinjstva (mikrosimulacijski model – nadgradnja in vzdrževanje modela – nadgradnja
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modela za dodatna področja socialnih transferjev in analizo posameznih variant, sprotno vzdrževanje modela in letno noveliranje
podatkovne baze vzorca gospodinjstev in
njeno dopolnjevanje glede na dogovorjeno
širitev modela) in v medčasovni dimenziji
(model prekrivajočih se generacij).
Tematski sklop:
1.2. Nacionalna in sektorska konkurenčnost
Teme:
1.2.1. Konkurenčnost turizma
Cilji: Analiza razvoja turističnih destinacij
v Sloveniji. Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov. Ocena pomena razvoja mreže letalskih povezav za turizem in
predlog optimizacije.
1.2.2. Konkurenčnost in liberalizacija terciarnega izobraževanja
Cilji: Analiza razvoja terciarnega izobraževanja v Sloveniji. Metodologija za ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva delodajalcev, diplomantov in izvajalcev terciarnega
izobraževanja tako v nacionalnem kot mendarodnem merilu, z vidika povezav in potreb
z gospodarstvom in javnega ter zasebnega
partnerstva.
1.2.3. Liberalizacija storitev
Cilji: Analiza konkurenčnosti storitvenih
dejavnosti in pričakovanih učinkov liberalizacije evropskega trga storitev. Priložnosti
in nevarnosti.
1.2.4. Konkurenčnost drugih dejavnosti
Cilji: Vloga države pri zagotavljanju delovanja trga stavbnih zemljišč. Konkurenčnost
in razvojne perspektive agro-živilstva)
Tematski sklop:
1.3. Podjetništvo
Teme:
1.3.1. Razvoj podjetništva
Cilji: Spremljanje in kvalitativna analiza razvoja podjetništva in njegovega prispevka k inovativnosti, učinkoviti alokaciji
resursov in gospodarski rasti. Zagotavljanje
vključenosti Slovenije v globalni podjetniški monitoring in kritična evalvacija njegove
metodologije. Novi podjetniki in podjetniška
infrastruktura.
1.3.2. Spodbujanje podjetništva
Cilji: Priporočila za politiko pospeševanja njihovega nastanja in razvoja. Analiza
dobrih praks pri politiki spodbujanja podjetništva in inovativnosti in analiza učinkov
domačih politik na tem področju. Razvojni
potenciali in podporno okolje za razvoj podjetništva na podeželju. Izdelava strategije za
podporo vstopa malih in srednjih podjetij na
tuje trge. Analiza vzrokov plačilne nediscipline in predlogi za njeno zmanjšanje.
Tematski sklop:
1.4. Informacijska družba
Teme:
1.4.1. Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in mobilnih komunikacij na ruralnih področjih Slovenije
Cilji: Ocena in evalvacija stanja v Sloveniji. Ocena obstoječih in novih tehnologij.
Trendi v EU in v svetu. Primeri in najboljša
praksa. Izbira optimalnih modelov razvoja
za Slovenijo. Kakovost storitev mobilnih komunikacij, trendi razvoja, nove tehnologije,
sistemi upravljanja in organizacije. Napredne tehnologije povezovanja s sistemi širokopasovnih komunikacij. Stanje razvoja
optičnih (WDVD) in novejših (PCL – Power
Line Curcuit) tehnologij za prenos podatkov
(optična omrežja tretje generacije). Ocene
stanja in primernost za razvoj infrastrukture
Slovenije. Analiza in ocena stanja posame-

znih infrastrukturnih sistemov v Sloveniji ter
predlogi razvoja.
1.4.2. Razvoj storitev Grid
Cilji: Tehnologije razpredenega oziroma
grid računalništva naj bi predstavljale naslednji korak v evoluciji interneta, trenutno pa
se pretežno uporablja le v nekaterih znanostih. Cilj projektov na tem področju je razviti
oziroma prenesti rešitve, ki bi grid približale
industriji in uporabnikom. Razvoj gre v smereh podatkovnega grida (npr. za hranjanje
učnih ali filmskih gradiv – v povezavi s točko 1.1.3 in 1.1.4), računskih gridov (npr.
pri razvoju sistemov za obvladovanje okolja
– vreme, potresi…) in semantičnih gridov (v
povezavi s točko 1.1.9 in 1.1.10).
1.4.3. Strategija in pilotna uvedba digitalizacije multimedijskih vsebin
Cilji: Izdelati strategijo ter vzpostaviti pilotno tehnologijo in organizacijo za digitalizacijo multimedijskih vsebin. Poudarek projekta bo na digitalizaciji audio – video vsebin
ter raziskavi možnosti uporabe digitaliziranih
audio-video arhivov za pripravo interaktvinih
video izobraževalnih vsebin dostopno preko
spleta in spletne izobraževalne televizije.
Rezultati bodo zagotavljali EU povezljivost
in skladnost s standardi.
1.4.4. E-učenje in multimedijske vsebine
Cilji: Izdelati strategijo ter vzpostaviti
mrežo za spodbujanje razvoja in izvedbe
vseživljenjskega učenja, ki bo s pomočjo
multimedije in inteaktivnih video izobraževalnih vsebin dostopno preko spleta in spletne
izobraževalne televizije. Poudarek projekta
bo na povezovanju formalnega in neformalnega izobraževanja preko razvoja skupnih
multimedijskih vsebin in povezovanja med
podjetji in odgovornimi organizacijami ter
institucijami formalnega in neformalnega izobraževanja ter usposabljanja. Spletna izobraževalna televizija predstavlja tehnološko
podlago za uporabo in dostopnost vsebin za
vse državljane.
Napredne tehnologije za e-učenje. Evalvacija in standardizacija sistemov. Učenje na
delovnem mestu – sistemi in pristopi. Personalizacija e-učenja. Razvoj katalogov in
depozitorijev za Slovenijo (v slovenščini). Infrastruktura sistemov za e-učenje. Interoperabilnost sistemov za e-učenje. Standardizacija
in sistemi najboljše prakse. Napredni sistemi
za izdelavo elektronskih učnih gradiv in multimedijev za potrebe Slovenije. Ocena stanja
in predlogi za postavitev okvirjev za razvoj eučenja v Sloveniji na različnih ravneh.
1.4.5. Računalniška in internetna forenzika
Cilji: Digitalne evidence pri reševanju
računalniške kriminalitete. Stanje v slovenski zakonodaji glede računalniške forenzike
in sodniški sprejem računalniških evidenc.
Predlogi izboljšav.
1.4.6. Pravna ureditev informacijske
družbe
Cilji: Intelektualna lastnina na področju
e-vsebine in interneta. Varovanje zasebnosti na internetu z empirično analizo stanja
na področju uporabe osebnih podatkov v
Sloveniji.
1.4.7. Digitalna identiteta in njena zaščita
Cilji: Digitalna identiteta v e-storitvah in
internetu. Organizacija in vodenje. Overjanje identitete in njena zaščita. Sistemi razvoja za potrebe Slovenije. Varnost in varovanje
digitalnih identitet na spletu. Sistemi zaščite
in varovanja.
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1.4.8. Strategija in pilotna uvedba uporabe IKT v zdravstvu
Cilji: Izdelati celovito strategijo ter vzpostaviti pilotne uvedbe uporabe IKT (ICT- Information and Communication Technologies)
v zdravstvu. Poudarek projekta bo skladnosti z EU prakso in standardi ter na uporabi
najnovejših tehnoloških možnosti širokopasovnih tehnologij in storitev. Upoštevano
bo povezovanje med podjetji, operaterki in
odgovornimi organizacijami ter institucijami
s področja zdravstva. Projekt bo naravnan
v konkretne rezultate za uporabnike zdravstvenih storitev ob upoštevanju finančnih
učinkov. Poudarek bo tudi na regijskem in
mednarodnem sodelovanju.
1.4.9. Ambientalna inteligenca
Cilji: Modeli ambientalne inteligence.
Protokoli in sistemi za zagotavljanje storitev ambientalne inteligence. Prodorne (pervasive) in vsepovsod (ubiquitous) prisotne
e-storitve. E-storitve neodvisne od lokacij
(Location non dependable services). Modeli, protokoli, tehnologije. Ocena stanja
v Sloveniji in potrebe industrije (na primer
Gorenje).
1.4.10. Razvoj semantične IKT
Cilji: Aplikativne analize s področja inovativne semantične tehnologije – izdelava
rešitev za njeno uporabo na področju večjezičnosti, analiza vsebine besedil, analiza
medijskega profila.
2. Težišče 2 – Družba znanja: izobraževanje, vzgoja, raziskave in razvoj
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
druge prioritete SRS:
– povečanje gospodarske učinkovitosti
vlaganj javnih sredstev v raziskave in tehnološki razvoj,
– spodbude za večje naložbe zasebnega
sektorja v raziskave in tehnološki razvoj,
– izboljšanje kakovosti izobraževanje ter
okrepiti njegov prispevek k ustvarjalnosti in
inovativnosti,
– spodbujanje vseživljenjskega učenja,
– večja skladnost med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela oziroma gospodarstva.
Tematski sklop:
2.1. Politika na področju raziskav in razvoja
Teme
2.1.1. Ustvarjalnost in razvoj
Cilji: Ocena stanja na področju ustvarjalnosti v Sloveniji in primerjava s tujino.
Ustvarjalnost kot del razvojne paradigme
– teoretični koncept in praktična uveljavitev.
Indikatorji ustvarjalnosti in njihova meritev.
Mednarodna primerjava. Politike v podporo dviga ustvarjalnosti – zasebna in javna
inciativa.
2.1.2. Izbira razvojnih prioritet in tehnološko predvidevanje
Cilji: Metode strateškega načrtovanja
javnih prioritet na področju raziskav in razvoja. Izdelati primerjavo metodologij tehnološkega predvidevanja in opredeliti ožja tehnološka področja, ki bodo imela v naslednjih
letih največjo težo v narodnem gospodarstvu, inovacijski pomen, možnosti za uspeh
glede na omejene finančne in človeške vire,
za uveljavitev v mednarodnem merilu ter za
tehnološke preboje v EU.
Tematski sklop:
2.2. Financiranje in organizacija izobraževanja
Teme

nje

Št.

2.2.1. Donosnost naložb v izobraževa-

Cilji: Družbena in zasebna stopnja donosa naložb v izobraževanje v Sloveniji ter
ocena ustreznosti sistema financiranja visokega šolstva. Izdelati pregled doslej razvitih metodoloških pristopov ocen stopenj
donosa naložb v izobraževanje v svetu ter
izračunov za druge države. Izdelati izračun
stopnje donosa za posamezne stopnje in
področja izobraževanja za Slovenijo na podlagi upoštevanja vseh merljivih stroškov in
ekonomskih koristi izobraževanja (»celostna
metoda«). Primerjati izračune družbene in
zasebne stopnje donosa z dosedanjimi izračuni v Sloveniji, donosnostjo drugih naložb
v državi, ter z izračuni za druge države.
Izdelati predlog sprememb veljavnega sistema financiranja terciarnega izobraževanja
v luči izračunane donosnosti naložb v to
izobraževanje.
2.2.2. Učinkovitost in pravičnost javnih
naložb v terciarno izobraževanje
Cilji: Obseg naložb v terciarno izobraževanje in sistem njegovega financiranja v luči
potrebe po večji učinkovitosti in pravičnosti
tega izobraževanja, naraščajoči meddržavni
mobilnosti mladih ter naglem razvoju Slovenije v družbo znanja. Analiza obsega naložb
in veljavnega sistema financiranja v Sloveniji – stanje in trendi za oba dela sistema
(tj. financiranje ustanov, državna finančna
pomoč študentom). Primerjava veljavnega
sistema financiranja z razvitimi državami:
analiza prednosti in pomanjkljivosti obeh
delov sistema. Ocena povezave med veljavnim sistemom financiranja iz javnih sredstev, učinkovitostjo in pravičnostjo. Predlog
spremembe sistema financiranja obeh delov
sistema.
2.2.3. Učinkovitost študija v Sloveniji
Cilji: Učinkovitost študija v Sloveniji (na
podlagi longitudinalnega pristopa) v luči izkoriščanja omejenih nacionalnih virov, veljavnega sistema financiranja ter potreb po
hitrejšem razvoju v družbo znanja. Izračunati stopnjo osipa, ponavljanja, trajanje študija,
delež potencialno uspešnih po visokošolskih
ustanovah ter študijskih smereh. Proučiti, ali
se je v 90 letih in začetku novega desetletja
učinkovitost študija izboljšala (zaradi raznih
možnih dejavnikov – zaostrenih razmer na
trgu dela, uvedbe mature itd.) ter ali so se
spremenili njeni dejavniki. Proučiti regionalne razlike v učinkovitosti študija med 12
statističnimi regijami.
2.2.4. Učinkovitejša mreža visokošolskih
ustanov
Cilji: Mreža visokošolskih ustanov/univerz v luči enakomernejšega regionalnega
razvoja, učinkovitosti, pravičnosti ter materialnih možnosti države. Ocena sedanje mreže visokošolskih ustanov in univerz glede
na demografske značilnosti države, razpoložljiva (javna) sredstva, učinkovitost in pravičnost ter regionalne razlike v gospodarski
razvitosti. Primerjava mreže visokošolskih
ustanov in univerz s sorodnimi razvitimi državami po velikosti ali gospodarski razvitosti. Ocena vloge terciarnega izobraževanja
za regionalni razvoj glede na izkušnje v razvitih državah in Sloveniji. Analiza regionalnih
razlik v vključenosti v terciarno in ostalo izobraževanje ter v izobraženosti prebivalcev.
Predlogi sprememb v mreži univerz in visokošolskih ustanov v Sloveniji, upoštevaje
domače razmere in potrebe ter stanje v primerljivih državah. Neodvisna analiza stanja
in razvoja našega visokega šolstva, kompa-
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rativno, tudi s tujimi strokovnjaki. Potegniti
ločnico med privatnim in državnim šolskim
denarjem na slovenskih univerzah.
2.2.5. Razvoj sistema kakovosti v terciarnem izobraževanju
Cilji: Uporaba standardov uspešnosti in
učinkovitosti in orodij za ocenjevanje in medsebojno primerjanje organizacij terciarnega
izobraževanja (BSC, benchmarking, CAF,
EFQM itd.); sistema za zagotavljanje trajne
rasti kakovosti izbraževalnih storitev z vzpodbujanjem uporabe sodobnih managerskih
orodij in tehnik za vodenje sprememb in zagotavljanje kakovosti. Izdelati predlog prilagoditev in prenosa dobrih praks upravljanja iz
zasebnega v javni sektor, zasnovo informacijske podpore za načrtno doseganje poslovne
odličnosti v terciarnem izobraževanju.
Tematski sklop:
2.3. Izboljšanje kakovosti izobraževanja
Teme:
2.3.1 Izboljšanje IKT pismenosti
Cilj: Raziskati vpliv IKT pismenosti na
funkcionalno. Analiza različne razvitosti IKT
pismenosti pri različnih skupinah ljudi. Vloga
izobraževalnega sistema pri razvijanju IKT
pismenosti. Možnosti razvijanja instrumentov, ki bi razvijali pismenost prebivalstva.
2.3.2 Državljanska in domovinska vzgoja
v osnovnih in srednjih šolah
Cilj: Analiza konceptov državljanske
vzgoje/identitete državljana. Proučitev možnih strategij in predlog modela vključevanja
v kurikul.
2.3.3 Pomen lokalne zgodovine za državljansko vzgojo in kulturo
Cilji: Analiza vloge in pomena lokalne zgodovine v osnovni in srednji šoli pri
družboslovnih predmetih na osnovi analize družboslovnih učnih načrtov in učbenikov. Analizirati pomen in vrednost lokalne
zgodovine za poznavanje, razumevanje in
vrednotenje slovenske zgodovine, slovenske kulturne dediščine ter za državljansko
vzgojo in kulturo.
2.3.4 Vključevanje elementov trajnostnega razvoja v šolski kurikul
Cilji: Analiza stanja in razvoj modela
vključevanja trajnostnega razvoja v kurikul
osnovnih in srednjih šol. Na osnovi mednarodnih analiz pripraviti predlog vsebin s
področja trajnostnega razvoja, ki se bodo
vključile v obstoječe učne načrte. Gre naj
predvsem za konkretizacijo obstoječih vsebin in opremljanje učencev in dijakov z
veščinami, ki jih bodo uporabili v svojem
življenju tako, da bodo s svojim ravnanjem
oziroma življenjskim slogom koz ozaveščeni državljani prispevali k trajnostnemu
razvoju.
2.3.5 Sodelovanje staršev s šolo
Cilji: Analizirati modele sodelovanja staršev s šolo v Sloveniji in v EU. Raziskati vlogo staršev glede na večjo avtonomijo šol.
2.3.6 Preprečevanje in obvladanje nasilja v šolskem prostoru
Cilji: Analiza pojavov nasilja v šoli. Razviti modele učinkovitega obvladovanja nasilja
v šoli. Razviti modele sodelovanja staršev
s šolo.
2.3.7 Analiza učbenikov zgodovine v OŠ
in SŠ
Cilji: Kvalitativna in kvantitativna vsebinska analiza učbenikov zgodovine v OŠ
in SŠ. Mednarodna primerjava učbenikov
zgodovine, predlogi za izboljšanje kakovosti
učbenikov.
2.3.8 Slovenščina kot drugi/tuj jezik v
slovenskih osnovnih šolah
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Cilji: Raziskava stanja na področju poučevanja slovenščine kot drugega tujega jezika v OŠ. Raziskovati usvajanje slovenščine
kot drugega tujega jezika pri otrocih.
2.3.9 Dvojezični model v šolah na območju narodnih skupnosti
Cilji: Analiza izvajanja dvojezičnega modela v šolah na območju narodnih skupnosti
z vidika šolske uspešnosti učencev.
2.3.10 Poklicna orientacija
Cilji: Raziskava dejavnikov in motivov, ki
vplivajo na izbiro izobraževalnih programov
na poklicni in srednješolski ravni. Razvijanje
modelov učinkovitega poklicnega usmerjanja oziroma usmerjanja v šolanje in študij
naravoslovnih in tehničnih smeri.
2.3.11 Medgeneracijska pedagogika
Cilji: Proučitev dejavnikov, ki vplivajo na
uspešnost medgeneracijskega sobivanja
ter oblikovanje modelov medgeneracijskega sožitja.
2.3.12 Izobraževanje in usposabljanje
učiteljev
Cilji: Analiza nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter proučitev nove vloge (kompetenc) učitelja, ki izhaja iz sprememb v
družbi.
2.3.13 Zagotavljanje enakih možnosti in
povečanje dostopnosti izobraževanja
Cilji: Analiza modelov inkluzije na področju vzgoje in izobraževanja, s posebnim ozirom na vključevanje vedenjsko izstopajočih
v šolskem sistemu.
2.3.14 Vključevanje Romov v sistem
vzgoje in izobraževanja
Cilji: Analiza vključevanja pripadnikov
romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v EU.
2.3.15 Športna vzgoja v predšolskem in
šolskem obdobju
Cilji: Predstaviti prostorske, kadrovske in
vsebinske problematike, pripraviti možnosti
povezovanja športnih in zdravstvenih vsebin. Raziskava gibalne sposobnosti in telesne značilnosti slovenskih otrok.
2.3.16 Zdravstveno varstvo športnikov
Cilji: Monitoring zdravstvenega stanja
šolske mladine, ki se aktivno ukvarja s
športom. Epidemološka študija o pogostosti, vrsti ter teži poškodb med vrhunskimi
in rekreativnimi športniki v Sloveniji. Predstavitev sodobnih pristopov v rehabilitaciji
športnikov.
Tematski sklop:
2.4. Upravljanje z znanjem
Teme:
2.4.1. Upravljanje avtorskih in sorodnih
pravic v digitalnem okolju
Cilji: Ugotoviti, ali imetniki pravic uporabljajo tehnološke ukrepe, obseg in vrsto
uporabljenih tehnoloških ukrepov, raziskati
načine uporabe avtorskih del in prdmetov
sorodnih pravic v digitalnem okolju ter razmerja uporabnik-imetnik pravic.
2.4.2. Pravice industrijske lastnine v poslovnih odločitvah malih in srednje velikih
podjetij.
Cilji: Ugotoviti vlogo patentnih informacij v pripravi strateških poslovnih načrtov
podjetja, identifikacijo in oceno tehnologij
za licenciranje in prenos tehnologij, identifikacijo in spremljanje aktivnosti dejanske in
potencialne konkurence.
2.4.3. Prenos znanja v gospodarstvo.
Cilji: Vrednotenje ustanov za prenos znanja (tehnološki parki, inkubatorji, in drugi
posredniki) na področju prenosa znanja.
Pregled in analiza dobrih praks in ovir ter
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oblikovanje priporočil za tehnološko politiko.
Postaviti je potrebno spodbujevalne mehanizme, ki bodo dovolj privlačni za naše največje izvoznike, kar bo pospešilo raziskave
in razvoj in pritegnilo univerze in inštitute k
sodelovanju.
3. Težišče 3 – Učinkovita in cenejša država
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
tretje prioritete SRS:
– povečanje institucionalne konkurenčnosti države,
– povečanje učinkovitosti in kakovosti
delovanja države ter razvoj javno zasebnega partnerstva,
– večja transparentnost javne uprave in
sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov,
– boljše delovanje pravosodnega sistema,
– razvoj nacionalne identitete.
Tematski sklop:
3.1 Pravosodje
Teme:
3.1.2. Sodobne usmeritve kazenskega
materialnega prava
Cilji: Pripraviti širšo teoretično in primerjalno – pravno analizo, ki bo podlaga za
morebitne nadaljnje spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika. Nadaljevanje
dosedanjih raziskav na tem področju.
3.1.3. Poravnave v kazenskem postopku
Cilji: Rezultati naj bi prispevali k še večji
uporabi instituta poravnavanja v praksi in
zvišanju odstotka uspešno zaključenih primerov poravnavanja ter pokazala na morebitne potrebne spremembe v normativni
ureditvi.
3.1.4. Evropski nalog za prijetje in predajo – primerjalno-pravni in nacionalni vidiki
Cilji: Analiza pravnih podlag za izvajanje
evropskega naloga za prijetje in predajo, ki
bo pokazala prednosti in slabosti Okvirnega
sklepa ter implementacije le-tega v slovenski pravni red, z analizo sodne prakse držav
članic in morebitnimi predlogi za izboljšanje pravnih podlag za izvajanje evropskega naloga za prijetje in predajo v Republiki
Sloveniji.
3.1.5. Dokazni standardi
Cilji: Pomemben del dokaznega prava
so dokazni standardi, ki jih Zakon o kazenskem postopku določa na različnih mestih
kot »razloge za sum«, »utemeljene razloge
za sum«, »utemeljeni sum«, in »onstran razumnega dvoma«. Tako iz prakse kot tudi
iz procesno-pravne teorije izhaja, da so
dokazni standardi v Zakonu o kazenskem
postopku in dejansko v praksi dokaj nedorečeni.
3.1.6. Zagotavljanje navzočnosti strank
in udeležencev v sodnih postopkih
Cilji: Raziskati in evidentirati okoliščine in
načine izmikanja strank in drugih udeležencev na konkretnih primerih pravnomočno
končanih sodnih postopkov ter posledično
opredelitev učinkovitih načinov in ukrepov
za zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udeležencev v sodnih postopkih.
3.1.7. Delovanje pravosodja v vojnih in
povojnih razmerah in današnja odgovornost
države
Cilji: Dopolniti že obstoječe podatke o
žrtvah druge svetovne vojne in po njej s podatki iz arhivov različnih sodišč, kakor tudi
ugotoviti način dela in obseg kaznovanja
prvih vojaških, izrednih in ljudskih sodišč v

Sloveniji v času od 1944 -1946 in preverjanje podatkov v matičnih knjigah umrlih in
drugih še neobdelanih fondih za dopolnitev
podatkov o smrtnih žrtvah med prebivalstvom Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po nje. Analizirati
položaj Slovenskih Judov v 20. stoletju za
potrebe države pri pogajanju z upravičenci,
slovenskimi Judi in njihovimi zastopniki za
restituicijo civilnih in premoženjskih pravic.
3.1.8. Primerjalno proučevanje delovanja
varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko
Cilji: Kot primer krizne situacije preučiti begunsko problematiko madžarskih beguncev ob koncu druge svetovne vojne na
območju Slovenije. V raziskavi preučiti ravnanje državnih organov in institucij ter njihov vpliv na razvoj in upravljanje krize, še
posebej z vidika upravljanja nacionalnega
varnostnega sistema ter njegovega delovanja v kriznih pogojih. Posebej se posvetili
izbiri lokacij taborišč, upravljanju taborišč
za begunce, prehranjevanju beguncev, življenju v taborišču, stikov z domačini ter načina vrnitve beguncev ali njihove asimilacije.
Analizirati učinke posameznih ukrepov in
na tej podlagi pripraviti predloge delovanja
državnih organov (npr. Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za obrambo) v podobnih kriznih
situacijah.
Tematski sklop:
3.2. Javna uprava – Razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja
Teme:
3.2.1. Optimizacija procesov (postopkov)
in odprava administrativnih ovir
Cilji: Proučiti delovanja javnih institucij
z opredelitvijo prioritet upravnih procesov
(postopkov) glede racionalizacije oziroma
odprave administrativnih ovir; z vidika optimiranja poteka (učinkovitost) in rezultatov
(uspešnost) upravnih procesov. Racionalizacijai upravnih procesov v krogu – načrtovanje, nadzor nad izvajanjem, analiza
odstopanj, ukrepanje.
3.2.2. Razvoj sistema kakovosti v javni
upravi
Cilji: Uporaba standardov uspešnosti
in učinkovitosti in orodij za ocenjevanje in
medsebojno primerjanje organizacij javnega
sektorja (BSC, benchmarking, CAF, EFQM);
sistema za zagotavljanje trajne rasti kakovosti javnih storitev z vzpodbujanjem uporabe
sodobnih managerskih orodij in tehnik za
vodenje sprememb in zagotavljanje kakovosti. Izdelati predlog prilagoditev in prenosa dobrih praks upravljanja iz zasebnega v
javni sektor, zasnovo informacijske podpore
za načrtno doseganje poslovne odličnosti v
javnem sektorju.
3.2.3. Razvoj javne uprave z določitvijo
kompetenc zaposlenih
Cilji: Raziskati potrebne kompetence na
delovnih mestih v upravi z namenom doseganja bolj učinkovitega izvajanja nalog
javne uprave.
3.2.4. Upravljavska sposobnost v slovenskih občinah kot razvojni dejavnik
Cilji: raziskati odnose med upravo in politiko na lokalni ravni oziroma zlasti med občinskim svetom, županom in občinsko upravo. Še posebej na sposobnost učinkovitega,
uspešnega in ekonomičnega upravljanja
občinskih uprav, ki bi temeljilo na tritočkovnem merjenju učinkovitosti (uspešnosti)
kakovosti delovanja uprave in na vprašanja
managementa v občinski upravi.
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3.2.5. Izvajanje lokalnih javnih služb in
naložbe v lokalno infrastrukturo s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu
Cilji: Analizirati izpostavljene problematike javnih služb tako s pravno-organizacijskega, kot finančno – ekonomskega vidika.
Gre za reševanje konkretnih vprašanja funkcionalne analize obstoječega sistema javnih
služb s poudarkom na njihovih institucionalno-organizacijskih izvajalskih oblikah ter
ustreznih finančno-ekonomskih rešitvah, ki
bodo zagotavljale dolgoročno vzdržnost pri
izvajanju dejavnosti zagotavljanja javnih dobrin prebivalcem lokalnih skupnosti.
3.2.6. Razvoj e-uprave
Cilji: Razvoj konceptov in študije za semantično, tehnično in organizacijsko integracijo elektronskih storitev po načelu »življenjskih situacij« in »vse na enem mestu«;
pospeševanje razvoja e-uprave ter njene
uporabe med občani in podjetji ter civilno
družbo; raziskave rešitev za podporo učinkovitejšemu upravljanju države (e-governance), razvoju e-demokracije in e-participacije; razvoj primerjalnih metod in merjenje
razvitosti ter učinkovitosti e-storitev.
Tematski sklop:
3.4. Mednarodni odnosi
Teme:
3.4.1. Priprava elementov Strategije o
mednarodnem razvojnem sodelovanju s
predlogom Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju
Cilj: Priprava izvedbenih aktov Zakona
o mednarodnem razvojnem sodelovanju;
Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja s predlogom Resolucije, kar je opredeljeno v 4. členu predloga zakona. Cilj raziskovalne naloge je natančneje opredelitev
vsebine resolucije mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki predstavlja osnovni strateški in okvirni izvedbeni dokument države
na področju izvajanja politike mednarodnega razvojnega sodelovanja. Cilj raziskovalne naloge je hkrati opredelitev dvostranskih
in večstranskih prioritet razvojnega sodelovanja ob upoštevanju specifičnih zunanjepolitičnih in gospodarskih ciljev Republike
Slovenije
3.4.2. Definicija terorizma in njene politične aplikacije
Cilji: Ovrednotenje posledic terorizma
kot globalnega dejavnika tudi v Republiki
Sloveniji.
3.4.3. Definiranje odnosov s t.i. velikimi
silami (ZDA, Ruska federacija, Indija, Kitajska)
Cilji: Analiza odnosov, ter prednosti in
slabosti različnih strategij odnosov z velikimi
silami v podporo določitvi zunanjepolitičnih
smernic za delovanje Republike Slovenije
na tem področju.
3.4.4. Definiranje odnosov z državami
Kavkaza in Centralne Azije
Cilji: Strateška analiza odnosov, ter raziskave potencialnih politik in posledic v podporo določitve zunanjepolitičnih smernic za
delovanje Republike Slovenije.
3.4.5. Zaščita slovenskih manjšin
Cilji: Analiza stanja, pravno politični okvirji ter strategije zaščite v podporo izboljšanja
položaja slovenskih manjšin.
3.4.6. Stanje arhivskega in muzejskega
gradiva pri slovenskih izseljencih
Cilji: Evidentirati stanje arhivov in muzejskih zbirk pri izseljenskih skupnostih v
Nemčiji in v državah Beneluksa. Izdelati raziskovalno podporo pri oblikovanju oziroma
ohranjanju arhivsko muzejskih zbirk med
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Slovenci po svetu. Usposobitev izseljencev
za ohranjanje, urejanje in popisovanje lastnega arhivskega in muzejskega gradiva.
3.4.7 Razvojne možnosti slovenskih
manjšin v sosednjih državah
Cilji: Razvoj koncepta in uresničevanje
skupnega slovenskega kulturnega prostora v smislu večje povezanosti. Reševanje
problemov perifernosti (gospodarsko – prostorski smisel) in marginalnosti (socialno
– kulturni smisel). Optimalno angažiranje,
uporaba in sinergija sredstev, ki jih RS, sosednje države in evropske institucije namenjajo za razvoj obmejnih regij.
Tematski sklop:
3.5. Civilna družba in razvoj demokracije
Teme:
3.5.1. Informacijski sistem za koordinacijo razvojne politike in spremljanje njenih
učinkov
Cilji: Oblikovati sistem merljivih ciljev, indikatorjev in mednarodnih primerjav (“benchmarkov”), ki bodo objektivno prikazovali
dejanske rezultate razvojne politike v pristojnosti različnih vladnih resorjev in ki bodo
neposredno uporabni kot upravljalski informacijski sistem za usklajevanje in izboljšanje teh politik. Analiza primerov dobrih praks
iz tujine in oblikovanje priporočil o njihovi
uporabnosti kot zgleda za Slovenijo.
3.5.2. Politične in institucionalne implikacije reprezentativnosti civilne družbe
Cilji: S sociološkega, politološkega in
pravnega vidika proučiti – predvsem na
osnovi študij primerov – praktične implikacije vpliva organizacij in skupin civilne
družbe na institucionalno ali politično odločanje. Gre za naslednja vprašanja: kdaj
se ad hoc predstavništvo civilne družbe ter
demokratično izvoljeni politični (državni) organi dopolnjujejo in kdaj so v koliziji. Kako
zagotoviti transparentnost in odgovornost
organizacij in skupin civilne družbe? Kako
presojati zahteve civilnodružbenih organizacij po reprezentativnosti in legitimnost z
ozirom na pluralnost in (včasih) kontradiktornost interesov oz predlogov? Kako oblikovati mehanizme za koordinacijo in funkcionalno sodelovanje institucij civilne družbe
z vlado RS in pristojnimi ministrstvi. Posebej
analizirati prisotnost slovenskih NVO ter interesnih združenj na ravni EU.
3.5.3. Analiza dvodomnosti v Sloveniji in
njene perspektive
Cilji: Analiza stanja dvodomnosti v Sloveniji ter reform izbranih drugih domov tujih
držav; izdelava predlogov za prihodnjo ureditev Državnega sveta v skladu z izkušnjami dvodomnih držav članic Evropske unije. Analizirati argumente za in proti obstoju
dvodomnosti.
Tematski sklop:
3.6. Razvoj nacionalne identitete in kulture
Teme:
3.6.1. Register nesnovne dediščine kot
del enotnega registra kulturne dediščine
Cilji: Pregled specifičnosti nesnovne dediščine v Sloveniji v primerjavi z definicijami
UNESCO. Evidenca nesnovne dediščine po
kategorijah in pregled skupin in pomembnih
posameznikov, ki gojijo in ohranjajo nesnovno dediščino v Sloveniji. Predlogi načinov
dokumentiranja nesnovne dediščine, vodenja registra in predstavljanja nesnovne dediščine. Predlogi sestavin registra nesnovne
dediščine. Predlogi za usklajevanje raziskav
in dokumentiranja nesnovne dediščine med
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ustanovami in posamezniki v Sloveniji. Evidenca dediščinskih območij v Sloveniji z ozirom na kulturno raznolikost.
3.6.2. Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost
Cilji: Obravnava in možne razvojne povezave regionalnosti in kulture. Značilnosti in odprta vprašanja regionalne/lokalne
kulturne (decentralizirane) politike, povezovanje s kulturnimi središči, gospodarstvom,
predvsem turizmom. Razvoj na kulturi temelječega gospodarstva lokalne skupnosti
ter krepitev sinergičnega razvojnega vpliva
kulture na regionalni razvoj.
3.6.3. Regionalni modeli varstva kulturnih pravic manjšin
Cilji: Regionalne razlike držav pri uresničevanju kulturnih pravic manjšin kot kategorije človekovih pravic. Regionalna obravnava: izpostaviti sosednje države, skandinavski
model, države Zahodnega Balkana.
3.6.4. Kulturna politika kot razvojna politika
Cilji: Analiza investicijskih potreb na področju kulture in raziskovalna podpora vzpostavitvi izvedbenih struktur.
3.6.5. Razumevanje humanosti z ozirom
na tradicijo in globalizacijo.
Cilji: Vrednostna vprašanja sodobne humanosti in njihov pomen za celovit kulturni in
družbeni razvoj. Vloga humanistike pri razvijanju kulture, šolstva, znanosti v slovenskem
in evropskem kontekstu. Kulturno-zgodovinska identiteta kot etični vidik razvoja.
3.6.6. Analiza pluralnosti slovenskih tiskanih medijev
Cilji: Ugotavljanje prevladujoče vrednotne usmerjenosti glavnih slovenskih medijev
s poudarkom na tiskanih medijih, vključno z
odločujočimi akterji v teh medijih ter vpliv te
usmerjenosti na poročanje ter komentiranje.
Ocena obsega, vsebin in načinov izražanja
mnenjskega pluralizma v slovenskih medijih (tako v smislu internega kot eksternega pluralizma). Oblikovanje kazalnikov za
evalvacijo medijskega pluralizma, ki vključujejo obstoječe in projekcijske spremembe
ob uvedbi novega Zakona o medijih ter možnost mednarodne primerljivosti..
3.6.7. Umetnostno zgodovinska topografija.
Cilji: Inventarizacija slovenskega spomeniškega fonda.
3.6.8. Valvasorjeva grafična zbirka.
Cilji: Preučiti zbirko Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je izjemna tudi po svoji intaktni
ohranjenosti, a neobdelana in širši kulturni
javnosti zaenkrat nedosegljiva. Rezultat raziskave bodo študije oziroma razprave o posameznih albumih, analiza pomena zbirke za
slovenski in evropski kulturni prostor (opredelitev nacionalnega, splošnega in strokovnega
pomena) in znanstvena kataložna obdelava
posameznih grafičnih listov celotne zbirke.
4. Težišče 4 – Moderna socialna država
in večja zaposlenost
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
četrte prioritete SRS:
– večja prilagodljivost trga dela tako na
strani delojemalca kot delodajalca,
– modernizacija sistemov socialne zaščite,
– zmanjševanje družbene izključenosti in
socialne ogroženost.
Tematski sklop:
4.1. Socialna kohezivnost in socialna
država
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Teme:
4.1.1. Poudarki in modeli reform socialne
države oziroma države blaginje
Cilji: Predstaviti načine in posledice posegov v tradicionalno strukturo socialne države, do katerih je prišlo v zadnjih desetih letih (vključno z načrtovanimi posegi v
naslednjih letih) v a) socialdemokratskem
tipu (skandinavske države z univerzalno
oziroma državljansko zasnovo), b) v »korporativističnem«, kontinentalnem tipu, c) v
liberalnem, anglosaksonskem tipu, d) v mediteranskem tipu, e) v novih članicah EU
(Estonija, Češka, Slovaška). Odgovoriti na
vprašanje, kakšne so podobnosti z načrtovano ekonomskimi in socialnimi reformami
v Sloveniji.
4.1.2. Politične in socialne implikacije
razslojevanja v Sloveniji
Cilji: Na osnovi sekundarne analize podatkov (domačih in primerjalnih, statističnih
in mnenjskih) predstaviti nekaj hipotetičnih
modelov obsega (globine) procesov stratifikacijskih sprememb ter mobilnosti v zadnjih
dveh desetletjih. Kakšne so posledice teh
procesov za družbeno vključenost/izključenost oziroma družbeno kohezivnost.
4.1.3. Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno vključenost manjšin v Sloveniji
Cilji: Na osnovi primarne in sekundarne
analize podatkov predstaviti vrsto in obseg
diskriminacije skupin in posameznikov ter
posameznic na osnovi naslednjih osebnih okoliščin: narodnostna in etnična pripadnost, versko prepričanje, spol, starost,
spolna usmerjenost in invalidnost. Kakšne
so posledice diskriminacije za družbeno, politično in socialno vključenost in družbeno
kohezivnost.
4.1.4. Moderni sistemi socialnih zavarovanj
Cilji: Analiza organizacije, izvajanja in financiranja sistemov socialnih zavarovanj.
Raziskati možnosti učinkovitejšega delovanja v smeri, da bodo posameznikove odločitve povezane z višino dobrobiti ali višino
vplačanega prispevka.
4.1.5. Projekcije obnašanja zavarovancev
Cilji: S pomočjo baze individualnih podatkov o zavarovancih oziroma upravičencih
raziskati vzorce obnašanja (odzivnost) na
različne politike zavarovanja, predvsem iz
vidika predlaganih reformnih rešitev.
4.1.6. Učinkovitejša prebivalstvena integracijska politika
Cilji: Raziskati možnosti učinkovitejših
modelov integracijske politike s poudarkom
na rešitvah, izhajajoč iz načela multikulturnosti in multietničnosti, ki ne bo usmerjena zgolj na priseljence, ampak na celotno
družbo.
4.1.7. Položaj seniorjev
Cilji: Stanje, strukture, vsebine, položaj,
premoženje in aktivnosti seniorjev. Teritorialni (najmanj statistične regije) in časovni (7
do 10 let) pristop k analizi.
4.1.8. Evalvacija procesov dezinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v
Sloveniji
Cilji: Ovrednotiti projekte na področju procesov dezinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji, zlasti pa obseg
preselitev, njihovo uspešnost in stroškovno
učinkovitost, stopnjo povezovanja z okoljem
in ugotoviti razvitost tehnologij in metod skrbi
za ljudi v skupnosti, ki bodo primerno nadomestile stare institucionalne metode. Po-
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membno je oceniti tudi načine reorganizacije,
prednosti, pomanjkljivost, ovire, pasti in priložnosti, ki se pojavijo ob izvajanju teh procesov pri izvajalcih institucionalnega varstva.
4.1.9. Zloraba alkohola med mladimi
Cilji: Pridobitev relevantnih raziskovalnih
spoznanj iz domačega terena in iz tujine za
uspešno reševanje in preprečevanje zloraba
alkohola med otroki in mladino, ki je posebej izrazit v Sloveniji in drugih tranzicijskih
državah.
Tematski sklop:
4.2. Trg dela
Teme:
4.2.1. Povpraševanje in ponudba na trgu
dela
Cilji: Analiza strukture ponudbe in povpraševanja na trgu dela in trendi sprememb
z oceno faktorjev elastičnost.
4.2.2. Preoblikovanje industrijskih odnosov v mednarodnem prostoru
Cilji: Industrijski odnosi v Evropski uniji,
stanje in dinamičnost sprememb. Preveriti
hipotezo: v EU je prišlo do nepovratnega
procesa preoblikovanja industrijskih odnosov – tako na podjetniškem kot na nacionalnem nivoju – v smislu zmanjševanja moči
sindikatov. Ali pa gre le ciklična gibanja?
Posebej analizirati spremembe v delovanju
socialnega partnerstva (Avstrija, Nizozemska ter Nemčija). Posledice za Slovenijo.
4.2.3. Zaposlovanje starejših in mlajših
Cilji: Identificirati vzroke za skromen interes delodajalcev za zaposlovanje starejših.
Analiza realnih možnosti zaposlovanja starejših in možni način javne podpore. Identificirati vzroke za visoko brezposelnost mladih
(15-24 let): Analiza možnih ukrepov v podporo zaposlovanju.
4.2.4. Intervencije na trgu dela
Cilji: Analiza interakcije sistema socialnih dajatev in politike trga dela v Sloveniji
s predlogom »Making work pay« kazalniki.
Analiza odnosa med aktivnimi in pasivnimi
ukrepi politik trga dela v Sloveniji.
Ocena in analiza razvoja pasivnih in aktivnih ukrepov na trgu dela (ocena števila
upravičencev do posameznih vrst pasivnih
socialnih dajatev, ocena števila upravičencev do aktivnih ukrepov, njihova struktura).
Identifikacija in ocena primerov dobre prakse v EU.
Simulacija ključnih inštrumentov politike
trga dela ter njihovega vpliva na ponudbo
dela; glavne ugotovitve in priporočila za prihodnje politike trga dela.
4.2.5 Vrednotenje politike zaposlovanja
Cilji: Ocena učinkovitosti politike zaposlovanja, predvsem ocene učinkov aktivne
politike zaposlovanja na stanje na trgu dela
(makroekonomsko) in evalvacije (mikro
učinki) posameznih največjih programov
aktivne politike zaposlovanja (javna dela,
programi izobraževanja in usposabljanja,
subvencionirane zaposlitve,..) s pomočjo
kvazi eksperimentalne metode, kjer se opazujeta dve skupini: eksperimentalna skupina
brezposelnih, ki se je vključila v določen program in kontrolna skupina, ki se v program
ni vključila, a je po svojih in za raziskavo
relevantnih značilnostih bila zelo podobna
sestavi eksperimentalne skupine (npr. starost, izobrazba, del. izkušnje, poklicni cilji,
območje iskanja zaposlitve).
4.2.6. Revščina in zaposlitev
Cilji: Analiza stanja in vzrokov zakaj se
povečuje delež polno zaposlenih s pojavom
revščine. Analiza po panogah in regijah.
Struktura gospodinjstev. Kateri dejavniki in

kako vplivajo na to, da so gospodinjstva z
zaposlenimi člani relativno revna.
4.2.7. Migracijska politika z vidika povečanja konkurenčnosti
Cilji: Analiza strukture povpraševanja in
potrebe po delavcih iz tujine, z vidika strukture ponudbe na trgu dela in demografskih
trendov v Sloveniji ter napotki za ekonomsko migracijsko politiko z vidika povečanja
konkurenčnosti.
5. Težišče 5 – Povezovanje ukrepov za
doseganje trajnostnega razvoja
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
pete prioritete SRS:
– trajno obnavljanje prebivalstva,
– skladnejši regionalni razvoj,
– zagotavljanje optimalnih pogojev za
zdravje,
– izboljšanje gospodarjenja s prostorom,
– integracija okoljevarstvenih meril v
sektorske politike (transport, energetika,
davčna politika, tehnološka politika) in potrošniške vzorce.
Tematski sklop:
5.1 Varstvo okolja in integracija v sektorske politike
Teme:
5.1.1. Varstvo in upravljanje z vodami
Cilji: Analiza obstoječih zadrževalnih kapacitet v RS za potrebe zadrževanja visokih
voda, kakor tudi za oskrbo z vodo v primeru
suš. Analiza rabe vode in izdelava bilance vodnih količin. Analiza potrebe po vodi
glede na različne uporabnike ter razpoložljive rezerve. Ekoremediacije kot možnost
zmanjšanja nezaželjenih učinkov in posledic
človeških vplivov v kmetijstvu.
5.1.2. Biotska raznovrstnost
Cilji: Priprava informacijskih protokolov
za sestavine biotske raznovrstnosti. Izdelava sistemov informacijskih baz o živalskih
in rastlinskih vrstah, vključno z glivami, na
osnovi razpoložljivih podatkov.Opredeliti sistem delovanja biodiverzitetnega informacijskega vozlišča na ravni države v povezavi
z GBIF.
5.1.3. Analiza razvojnih ter ekonomskih
trendov vodika kot energenta iz obnovljivih
virov na področjih:
– možnosti in potencialov distribucije,
shranjevanja in proizvodnje vodika v Sloveniji,
– koriščenja vodika kot energenta (še
posebej za področja aplikacij v prometu, pri
proizvodnji/soproizvodnji električne energije
oziroma toplotne energije ter posebnih aplikacijah, kot so npr. mikro-sistemi gorivnih
celic itd.) v Sloveniji,
– potencialov za proizvodnjo različnih
tehnologij (strojev, sistemov in naprav) kot
možnih novih tehnoloških in tržnih usmeritvah slovenskega gospodarstva.
Cilji: Priprava strokovnih podlag za določitev raziskovalnih in razvojnih prioritet v
Republiki Sloveniji na področju vodikove
tehnologije.
Izdelava primerjalne študije obstoječih
LCA (Life Cycle Assessments) in LCC (Life
Cycle Costs) analiz (vključujoč WTT (Wellto-Tank) in TTW (Tank-to-Wheel) analize)
za vodikovo tehnologijo (pridobivanje, transport, shranjevanje in uporaba vodika kot
energenta).
Tematski sklop:
5.2 Skladnejši regionalni razvoj in izboljšanje gospodarjenja s prostorom
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Teme:
5.2.1 Trajnostni razvoj varovanih območij
– celostni pristop in aktivna vloga države
Cilji: Strateške možnosti razvojnega aktiviranja področij varovanja narave, vključno s področji Natura 2000. Konceptualna
analiza ter študija primerov v drugih članicah EU. Pilotska študija na zavarovanih
območjih brez upravljalske infrastrukture.
Ekonomske in socialne možnosti, opredelitev vloge države. Povezava s politikami
trajnostne rabe kmetijstva in tal (tema 5.3.2)
in prostorsko integriranih kulturnih sistemov
(tema 3.6.2.).
5.2.2 Razvoj modela za potrebe regionalne politike
Cilji: Razvoj dinamičnega empiričnega
orodja za podporo pri odločanju s posebnim poudarkom na porabi EU in domačih
sredstev. Členitev na posamezne gospodarske sektorje za presojo različnih oblik
javnih politik (kohezijska, razvoj podeželja,
davčna politika). Posebna pozornost predlagani regionalni delitvi Slovenije, modeliranju
trga dela, ter interni in eksterni migraciji delovne sile. Zagotovljena uporabnost modela
za naročnika.
5.2.3 Učinkovitost in vplivi investicij na
regionalni in prostorski razvoj
Cilji: Analiza stanja in teženj investicijskih
aktivnost. Izdelava priporočil in rešitve za
spremljanje in vrednotenje investicij za potrebe regionalne strukturne politike.
5.2.4 Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike
Cilji: Evalvacijska analiza oblikovanja,
izvedbe, spremljanja in vrednotenja regionalne strukturne politike. Priporočila za učinkovitejšo izvedbo.
5.2.5 Trajnostni razvoj obalne regije
Cilji: Opredelitev nasprotujočih si razvojnih teženj v prostoru obalne regije in slovenskega morskega prostora. Na obalnem
območju se srečujejo različne razvojne pobude, ki si med seboj nasprotujejo, zlasti
razvoj pristanišča Koper ter razvoj turizma in
povezanih dejavnosti. Prostorske, okoljevarstvene, ekonomske in sociološke ter varnostne študije razvoja pristanišča s posebnim
poudarkom na sonaravnem razvoju.
5.2.6. Gospodarske javne službe s področja vodooskrbe in odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in trg
Cilji: Pregledati instrumente in prakso po
EU državah z namenom uvajanja tržnega
pristopa in izboljšanja konkurence na področju vodooskrbe in čiščenja voda v Republiki Sloveniji. Posebna pozornost naj bo
dana razmerju med lastnikom infrastrukture
in upravljavcem, ter načrtovanju gradnji in
vzdrževanju infrastrukture.
5.2.7. Vzpostavitev energetskega Geografsko-Informacijskega-Sistema (GIS) za
področja:
– vseh naravnih resursov OVE (obnovljivih virov energije) na regionalnih/lokalnih
ravneh v Sloveniji ter potencialov izkoriščanja,
– vseh obstoječih in načrtovanih elektrarn, kogeneracijskih ter poligeneracijskih
sistemov v Sloveniji baziranih tako na fosilnih gorivih, kot na OVE,
– priporočenih lokacij za postavitev elektrarn, kogeneracijskih in poligeneracijskih
sistemov baziranih tako na fosilnih gorivih,
kot na OVE.
Cilji: Priprava strokovnih podlag za učinkovito uporabo OVE (obnovljivih virov energije) na regionalni in lokalni ravni ter pre-
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glednega sistema celotnega energetskega
potenciala in energetskega gospodarstva v
Sloveniji.
Izdelava LCA (Life Cycle Assessments)
in LCC (Life Cycle Costs) analize za postopke pridobivanja in uporabe OVE (obnovljivih
virov energije) za geografsko, klimatsko, rastlinsko, ekonomsko in ekološko tipična področja v Republiki Sloveniji in vzpostavitev
celotnega energetskega Geografsko-Informacijskega-Sistema (GIS).
5.2.8. Spremljanje in presoja prostorskih
vplivov sektorskih politik
Cilji: Dopolnitev orodja za presojo usklajenosti sektorskih politik. Vzpostavitev modela oziroma metode presoje prostorskih
vplivov ter razvoj prakse medsektorskega
usklajevanja ki bo uporabna za presojanje
politik, programov in projektov z vidika njihovih učinkov na prostor in razvoj države.
Aplikacija na primeru usklajevanja oziroma
priprave strateških izhodišč Slovenije za
doseganje razvojnih ciljev v prostoru, ob
upoštevanju kompetenc posameznih resorjev in na osnovi že vzpostavljene prakse.
Opredelitev metode in vsebin presoje prostorskih učinkov velikih projektov, kadar je to
nujna faza v procesu oblikovanja strateških
izhodišč.
5.2.9. Zasnova celovitega prostorskega
razvoja ob V. koridorju v navezavi na evropska transportna omrežja
Cilji: Zasnova celovitega prostorskega
razvoja ob V. koridorju kot osnove za strateške razvojne odločitve v povezavi z razvojem prometne infrastrukture med Italijo
in Slovenijo. Opredelitev razvojnih ciljev v
prostoru, katerim mora zadostiti nova povezava, analiza potreb po železniškem prometu in njegovi potenciali z vidika potniškega
in z vidika tovornega prometa, opredelitev
potreb po novih železniških povezavah ter
opredelitev vozlišč in tehničnih elementov
povezav, ugotovitev realnih možnosti za
gradnjo novih povezav glede na ekonomska in okoljska izhodišča.
5.2.10. Celovita prenova mest in drugih
naselij
Cilji: Opredelitev vsebinskega okvira
prenove mest in drugih naselij. Pristopi in
izkušnje v EU. Analiza obstoječih ukrepov
in obstoječih instrumentov v podporo prenovi. Kvantitativna analiza stanja z določitvijo
kazalcev in njihova aplikacija na območja
v Sloveniji. Opredelitev tipov območij za
prenovo (degradirana urbana območja po
podtipih, slabo vzdrževane stanovanjske
soseske, mestna središča..) ter modelov
prenove, vključno s participacijo različnih
deležnikov. Predlog potrebnih finančnih in
zakonskih ukrepov. Kriterji za vrednotenje
in sofinanciranje projektov prenove.
5.2.11. Trajnostno urejanje prometa na
lokalni ravni
Cilji: Razvoj modela in smernic za trajnostne strategije mestnega prometa ter izvedba pilotne strategije. Ker v Sloveniji nimamo
vzpostavljene prakse priprave strategij mestnega prometa, bi bilo smiselno pritegniti
aktivnostim EU in spodbuditi razvoj in pripravo državnih smernic ter pilotne strategije v
eni od mestnih občin v Sloveniji.
5.2.12. Razvoj urbanih območij
Cilji: Vzpostavitev instrumentov za medobčinsko sodelovanje kot podlaga skupnemu razvoju urbanih območij. Model spodbujanja aktivnega sodelovanja med mesti
(in drugimi urbanimi naselji znotraj urbanih
območij). Analiza in predstavitev primerov
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dobrih praks, domačih in tujih predpisov.
Predlog ukrepov in instrumentov za iniciacijo medobčinskega sodelovanja vključno
s predlogom kriterijev vrednotenja dobrega
sodelovanja.
5.2.13. Kriteriji za razvoj širših mestnih
območij ter drugih naselij
Cilji: Določitev kazalcev in kriterijev za
opredelitev konkurenčnosti lokacij in predlogov optimalnih mest lokacij razvoja dejavnosti, vozlišč ter povezav. Prikaz primera
dobre prakse komplementarnega razvoja
dejavnosti v urbanem območju. Metode priprave integralnih razvojnih strategij urbanih
območij.
5.2.14. Določitev kriterijev za opredelitev podeželja in kazalcev za spremljanje
stanja
Cilji: Določitev kazalcev za opredelitev
podeželja za potrebe spremljanja dinamike
razvoja podeželja in sprememb v prostoru
na osnovi metodoloških izhodišč ESPON.
Opredelitev strukture baze podatkov po
poselitvenih značilnostih in tipih naselij na
osnovi kazalcev, njena vzpostavitev ter določitev dinamike dopolnjevanja. Opredelitev
načina vključevanja v prostorsko informacijski sistem za potrebe prostorskega načrtovanja in spremljanja stanja razvoja v prostoru. Izdelava priporočil.
5.2.15. Umeščanje kmetijskih objektov
v krajino
Cilji: Analiza spreminjanja krajinskega
prostora zaradi umeščanja kmetijskih gospodarstev: tipi posegov, ocena njihove
ustreznosti glede na arhitekturno-krajinske
značilnosti območij. Scenarij nadaljevanja
trenda naključne razpršitve kmetijskih obratov in ocena posledic za krajinsko-arhitekturno identiteto. Predlog možnih modelov
razvoja oziroma umeščanja kmetijskih gospodarstev glede na tehnološke zahteve
kmetijskih gospodarstev in kmetijskih rajonih ter posamezne krajinske tipe ob upoštevanju arhitekturnih značilnost.
Tematski sklop:
5.3 Trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo in
varna hrana
Teme
5.3.1 Posebni proizvodi in podpora sledljivosti
Cilji: Konkurenčne prednosti in tržne možnosti posebnih kmetijskih pridelkov in živil.
Razvoj živil za posebne namene (funkcionalna živila, živila za prebivalce s posebnimi
potrebami). Razvoj tehnologij za zmanjšanje
kontaminacije kmetijskih in živilskih proizvodov z neželenimi snovmi in razvoj metod za
sledenje virov kontaminacije. Raziskave v
podporo izboljšanja konkurenčnosti certificiranih oblik kmetijske pridelave in prireje
ter merila za ocenjevanje njihove okoljske
ustreznosti. Razvoj, validacija in harmonizacija tehnologij in metod za celovito sledljivost v verigi proizvodnje hrane.
5.3.2 Trajnostna raba kmetijskega prostora in tal
Cilji: Razvoj izboljšanih proizvodnih sistemov z manjšo rabo proizvodnih inputov.
Opredelitev konkurenčnosti kmetovanja, ki
ohranja vrstno in krajinsko pestrost. Razvoj
inovativnih tehnologij in načinov pridelave.
Raba travinja in živinorejski proizvodni sistemi. Modeli in indikatorji trajnostne rabe.
Dejavniki in razvojne možnosti ekološkega
kmetovanja v Sloveniji.
Povezava politik na tem področju s politikami trajnostnega razvoja varovanih območjih (tema 5.2.1).
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5.3.3. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
Cilji: Razvoj in opredelitev dobre prakse pri gospodarjenju z gozdovi. Raziskave
proizvodnih sposobnosti gozdnih rastišč v
razmerah, ki jih opredeljujejo različne zunanje negativne obremenitve gozdov in klimatske spremembe. Raziskave genetskih
značilnosti populacij gozdnih drevesnih vrst
in živali in zakonitosti za njihovo ohranitev
ob dejstvu, da se v kmetijstvu uporabljajo
gensko spremenjeni organizmi. Raziskave
vplivov gospodarjenja z gozdovi na življenjske cikluse populacij prostoživečih živali.
Raziskave škodljivih dejavnikov za razvoj
gozda v sodobnem času. Raziskave vpliva
povečevanja pomembnosti splošnih koristi gozdov na izkoriščanje gozdnih dobrin.
Gozd in gozdarstvo v območjih NATURA
2000. Razvoj klasifikacije habitatnih tipov v
gozdovih Slovenije. Razvoj prilagojenih modelov gojenja gozdov glede na različno poudarjenost predvsem ekoloških in socialnih
funkcij gozdov. Trajnostno gospodarjenje z
gozdovi kot dejavnik razvoja podeželja.
5.3.4. Zmanjševanje tveganj v kmetijstvu
s poudarkom na blaženju učinkov podnebnih sprememb
Cilji: Opredelitev tveganja v kmetijstvu.
Ekonomske, okoljske in strukturne razsežnosti. Podnebne spremembe kot dejavnik
tveganja v kmetijstvu – kvalitativna in empirična opredelitev. Alternativne strategije
zmanjševanja tveganja.
5.3.5. Socialni odnosi med generacijami
in spoloma na kmetijah
Cilji: Stanje in trendi. Posledice na vrednostni sistem in mobilnost dela. Socialna
vprašanja in sprejemanje ukrepov kmetijske
politike. Pripravljenost za spremembe in trajnostno kmetijstvo.
5.3.6. Podpora odločanju javnih politik na
področju kmetijstva in razvoja podeželja
Cilji: Ekonomski in okoljski učinki reforme Skupne kmetijske politike. Ekonomska
tipologija kmetijskih gospodarstev za potrebe analize prvega in drugega stebra Skupne kmetijske politike. Socio-ekonomski in
okoljski indikatorji politike razvoja podeželja.
Modeli za podporo odločanju pri prilagajanju kmetijskih gospodarstev spremenjenim
družbeno ekonomskim razmeram.
Tematski sklop:
5.4 Zagotavljanje optimalnih pogojev za
zdravje
Teme:
5.4.1 Politike za varovanje in krepitev
zdravja
Cilji: Omejevanja škode zaradi rabe alkohola – analiza ukrepov s priporočili. Dejavniki preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni – analiza medsektorskih politik.
Dejavniki vedenja med mladostniki in njihov
vpliv na zdravje s poudarkom na duševnem zdravju – analiza stanja in predlogi
ukrepov.
5.4.2 Hrana in zdravje
Cilji: Raziskave povezav med prehrano
in zdravjem. Odkrivanje dejavnikov preprečevanja bolezni in krepitev zdravja v hrani.
Raziskave potrošnih prehranskih navad in
odnosa do različnih sistemov proizvodnje
hrane. Raziskave metodologije za presojo
nutricionističnih in bioaktivnih sestavin.
Pridobivanje živil za posebne namene
v okviru koncepta optimalnega prehranjevanja, v smislu preventivnega delovanja na
zdravje človeka, predvsem z vidika prehranskih dodatkov kot so stabilizatorji, emulga-
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torji, antioksidanti in druge naravne ali sintetične biološko aktivne substance, ki s svojimi
biološkimi učinki pozitivno vplivajo na fizično in mentalno zdravje ter počutje človeka.
Študij antioksidantov in podobnih substanc,
ugotavljanje njihovih antioksidativnih aktivnosti (lastnosti) oziroma zmožnosti vezanja
prostih radikalov v organizmi, ki predstavljajo dejavnike tveganja za nastanek bolezni in
s tem delujejo antikancerogeno, antimutageno ali pa zavirajo dejavnike tveganja pri
boleznih srca in ožilja, cerebrovaskularnih
boleznih in drugih kroničnih obolenjih. Razvoj metodologij za določanje antioksidativne učinkovitosti naravnih in sinteznih antioksidantov v korelaciji z njihovo biološko
aktivnostjo.
5.4.3 Razvoj kakovosti in dostopnosti
preventivne zdravstvene dejavnosti
Cilji: Opredelitev učinkovitega modela
izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ter opredelitev sistematičnega vrednotenja strategij preventivnega dela, vključno z izdelavo predloga za
standardizacijo izvajanja.
5.4.4 Institucionalna organiziranost znanosti v biomedicini
Cilji: Analiza stanja in izdelava modela
pravno organizacijskih oblik raziskovalnih
zavodov na področju biomedicinskih znanosti.
Tematski sklop
5.5 Učinkovita prometna politika
Teme:
5.5.1 Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo
Cilji: Ocena deleža tokov potovanj s posameznimi transportnimi sredstvi po izbranih regijah. Ocena vrste prevoznega sredstva za prevoz na delo in v šolo. Razvoj
modela dnevnih tokov prevoza na delo in
v šolo. Optimalna določitev prestopnih točk
(intermodalnih stičišč), kjer dnevni migranti
lahko prestopajo iz enega v drug sistem in
ureditve ustreznih logističnih sistemov.
5.5.2 Prestrukturiranje transportnega
sektorja
Cilji: Ocena deleža prevoza blaga v tranzitu po cestah in po železnici. Zagotovitev
cenovno konkurenčnega transporta v tovornem prometu. Zagotovitev okolju prijaznega
transporta v tovornem prometu. Prenos blaga v tranzitu na železnico. Optimalna določitev logističnih središč za potrebe klasičnih
in multimodalnih prevozov. Konkurenčnost
cestnega transporta v tovornem prometu.
Razvoj javnega potniškega prometa
Tematski sklop:
5.6 Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti
Teme:
5.6.1. Varnostna vprašanja tehnologij jedrskih in sevalnih objektov
Cilji: Zagotoviti potrebna znanja za spremljanje in ovrednotenje področij nadzora
in obvladovanja staranja objektov, podaljševanja življenjske dobe jedrskih objektov,
zanesljivosti digitalnih regulacijskih sistemov v jedrskih objektih, vpliva človeškega
faktorja pri vodenju kompleksnih sistemov,
za varnost pomembnih fizikalnih procesov
v jedrskih objektih (reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, trdnostni problemi ipd.), metod zagotavljanja
zanesljivosti in varnosti jedrskih objektov
(verjetnostne, deterministične ipd.) in novih
jedrskih tehnologij.
5.6.2. Varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

Cilji: Priprava metod za analizo primernost naravnih struktur za preprečevanje širjenja radionuklidov, zagotavljanje varnosti
in trajnosti inženirskih pregrad in tehnologije predelave in odlaganja radioaktivnih
odpadkov
5.6.3. Nadzor radioaktivnosti v življenjskem okolju
Cilji: Priprava metod za analizo razširjanje radioaktivne kontaminacije v specifičnih
okoljih, optimizacijo dekontaminacijskih metod, strategijo ravnanja v primeru izrednega
dogodka z radioaktivno kontaminacijo okolja, ovrednotenje notranjih in zunanjih doz
in organizacijo pomoči obsevanim osebam
in razvoj sistema radiološke zaščite, ki na
državi ravni povezuje delovanje pristojnih
služb.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter
izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
b) Vodja projekta mora biti zaposlen v
organizaciji, ki je prijavitelj projekta.
c) Vodja projekta mora imeti doktorat
znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj
en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oziroma knjigi, kar je razvidno iz baze
SICRIS.
d) Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 85 raziskovalnih ur.
e) Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za
vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.
f) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu
navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Pogoja pod točko b) in d) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe.
Nepravočasno in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
IV. Osnovna merila za izbor projektov
Pri razvrščanju predlogov projektov na
prednostni seznam posameznega področja
bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:
1. večjo skladnost prijave z razpisanimi
cilji,
2. boljšo raziskovalno kakovost predloga
projekta ter
3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta
(časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).
Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro raziskovalnih projektov CRP
»Konkurenčnost 2006« vključno z ocenjevalnimi listi za recenzente je sestavni del
razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna vrednost za izvedbo
predmetnega razpisa je 2.626,000.000 SIT.
Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:
– 2006: 489,000.000 SIT,
– 2007: 1.185,000.000 SIT in
– 2008: 952,000.000 SIT.
Okvirna višina zagotovljenih sredstev v
okviru proračuna financerjev v letu 2006 in
2007 je 1.674,000.000 SIT.
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Financiranje v letu 2008 je vezano na
sprejem proračuna za leto 2008 ter na zagotovitev namenskih sredstev v proračunu
za leto 2008 za financiranje po predmetnem
javnem razpisu.
Financerji in deleži sredstev po financerjih:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 1.275,760.000
SIT
in
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo: 120,000.000 SIT,
– Ministrstvo za finance: 30,000.000
SIT.
– Ministrstvo za notranje zadeve:
1,500.000 SIT,
– Ministrstvo za zunanje zadeve:
9,140.000 SIT,
– Ministrstvo za pravosodje: 31,500.000
SIT,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve: 40,000.000 SIT,
– Ministrstvo
za
gospodarstvo:
175,700.000 SIT,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano: 459,000.000 SIT,
– Ministrstvo za kulturo: 27,000.000
SIT,
– Ministrstvo za okolje in prostor:
137,000.000 SIT,
– Ministrstvo za promet:42,000.000 SIT,
– Ministrstvo za šolstvo in šport:
141,500.000 SIT,
– Ministrstvo za zdravje: 55,000.000
SIT,
– Ministrstvo za javno upravo: 13,000.000
SIT,
– Služba Vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko: 25,400.000 SIT,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj: 18,000.000 SIT,
– Urad Vlade Republike Slovenije za
enake možnosti: 500.000 SIT,
– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu: 20,000.000
SIT,
– Državni svet Republike Slovenije:
4,000.000 SIT.
Okvirna višina sredstev, ki jih za izvajanje izbranih projektov namenja ARRS in
ostali financerji, je po posameznih težiščih
naslednja:
Težišče 1: 453,700.000 SIT,
Težišče 2: 426,760.000 SIT,
Težišče 3: 238,637.000 SIT,
Težišče 4: 156,000.000 SIT,
Težišče 5: 1,350.903.000 SIT.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa.
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni,
vendar je to potrebno posebej utemeljiti. V
primeru dvoletnih (oziroma večletnih) projektov je potrebno za vsako leto posebej
prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni fazi projekta.
Trajanje posameznih projektov bo določeno na podlagi evalvacije prijav.
VII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave za vsak projekt posebej
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj« – Razpis za raziskovalne projekte – CRP »Konkurenčnost
2006« v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 30. 6. 2006 do 12. ure.

Št.

Prijave morajo biti posredovane tudi v
elektronski obliki na naslov: CRP-KS2006@
ARRS.si.
Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, in sicer za vsak projekt
posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do
vključno 30. 6. 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, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v torek, 4. 7. 2006 ob 9. uri v sejni
sobi Agencije (I. nadstropje, Tivolska 30,
1000 Ljubljana).
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 60
dni od zaključka razpisa.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Agencije http://www.arrs.si/.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije (prvo nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana)
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na Agenciji pri
Aljani Pogačnik in Ernesti Mlakar po tel.
01/400-59-45 oziroma 01/400-59-49 vsak
delavnik od 9. do 13. ure, ali na e-mail:
aljana.pogacnik@arrs.si oziroma ernesta.mlakar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 371-0002/2006-1
Ob-16122/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05),
7., 16., 75., 78. in 80. člena Statuta Občine
Komenda (Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99 ter
Uradne objave Glasila občine Komenda št.
01/2001 in 10/2005), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda
(Uradne objave Glasila občine Komenda,
št. 02/2000) in 14. člena Odloka o urejanju
in vzdrževanju občinskih cest na območju
Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 05/2000), objavlja
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda,
javni razpis
za izbiro koncesionarja za urejanje
in vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne lokalne javne službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju občine
Komenda.
3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje in urejanje
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lokalnih poti in cest na celotnem območje
občine Komenda. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.
4. Koncesija se lahko podeli domači
pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje cestne službe kot obvezne gospodarske javen službe.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncendent si pridržuje
pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da
lahko razveljavi postopek oddaje koncesije
brez povračila morebitnih stroškov ali odda
koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 6.000 SIT z vključenim DDV (po
centralnem paritetnem tečaju EUR 239,640
znaša plačilo 25,04 EUR), na poslovni račun
občine številka: 01364-0100002342 sklic:
99 371-0002-2006. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je: 23. 6. 2006.
10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih in preračunano
po centralnem paritetnem tečaju v EUR.
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje
do 17. aprila 2006 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218,
Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – koncesija cestna služba« – Ne
odpiraj!
12. Odpiranje ponudb bo 30. junija 2006
ob 12. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo
pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
13. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14
dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest
na območju celotne Občine Komenda.
15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/724-74-00, 724-74-04.
Občina Komenda
Št. 371-0003/2006-1
Ob-16123/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05),
7., 16., 75., 78. in 80. člena Statuta Občine
Komenda (Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99 ter
Uradne objave Glasila občine Komenda št.
01/2001 in 10/2005), 3. in 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 5. člena Odloka o
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ureditvi zimske službe v Občini Komenda
(Glasilo občine Komenda, št. 05/2000) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda

15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/724-74-00, 724-74-04.
Občina Komenda

javni razpis
za izbiro koncesionarja
za opravljanje zimske službe
na območju Občine Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje zimske
službe na območju Občine Komenda.
3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe opravljanje zimske službe na celotnem območje Občine Komenda.
Razpisana koncesija se podeli le enemu
koncesionarju.
4. Koncesija se lahko podeli domači pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje zimske službe kot
obvezne gospodarske javne službe.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncendent si pridržuje
pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da
lahko razveljavi postopek oddaje koncesije
brez povračila morebitnih stroškov ali odda
koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 6.000 SIT z vključenim DDV (po
centralnem paritetnem tečaju EUR 239,640
znaša plačilo 25,04 EUR), na poslovni račun
občine številka: 01364-0100002342, sklic:
99 371-0003-2006. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je: 23. 6. 2006.
10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih in preračunano
po centralnem paritetnem tečaju v EUR.
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje
do 30. junija 2006 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – koncesija zimska služba« – Ne
odpiraj!«.
12. Odpiranje ponudb bo 30. junija 2006
ob 13. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo
pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
13. Izbiri koncesionarja bodo ponudniki
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14
dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest
na območju celotne Občine Komenda.

Št. 31/2006
Ob-16126/06
Občina Pesnica na podlagi Pravilnika o
pospeševanju samozaposlovanja v Občini
Pesnica (MUV, št. 27/04), Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Pesnica (MUV, št.
14/05) in Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2006 (MUV, št. 9/06) Občina
Pesnica objavlja
razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Pesnica
Predmet razpisa in višina sredstev
Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti).
Skupni znesek razpoložljivih sredstev
1,5 mio tolarjev.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do 300.000 tolarjev bruto.
Subvencije se bodo izplačale v skladu
z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št.
70/05). Od bruto subvencije bo obračunana
25% akontacija dohodnine.
Če sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale
razpise.
Upravičenci
Fizične osebe, ki so bile prijavljene kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so se oziroma
se bodo samozaposlile v obdobju od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej
družbi v rednem delovnem razmerju.
Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– pred samozaposlitvijo morajo biti upravičenci prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo
Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
Občine Pesnica (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine
Pesnica),
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Pesnica.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
Samozaposlitev mora trajati najmanj dve
leti.
Dokumentacija, ki jo mora upravičenec
priložiti k vlogi:
– dokazilo o opravljanju dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik:
dokazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri
Davčni upravi RS, Davčni urad Maribor,
Izpostava Maribor (fotokopijo priglasitvenega lista), fotokopijo obrtnega dovoljenja
(če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost),
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in doka-

zilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnosti: fotokopijo odločbe pristojnega ministrstva,
– dokazilo o stalnem prebivališču na območju Občine Pesnica (potrdilo Upravne
enote Pesnica),
– fotokopijo pogodbe o samozaposlitvi
ali povračilu stroškov plačila prispevkov,
sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje,
Območno službo Maribor, Urad za delo Pesnica, oziroma potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada
za delo Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je samozaposlil, prijavljen kot registrirana brezposelna oseba (če ni sklenil
niti pogodbe o samozaposlitvi, niti pogodbe
o povračilu prispevkov),
– fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
– poslovni načrt,
– izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz
drugih javnih virov za ta namen.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2006.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj, razpis za samozaposlitev« in z imenom ter naslovom pošiljatelja
na hrbtni strani je potrebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno pozvan,
da dopolni vlogo v roku 30 dni. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
02/654-23-46, Danica Haložan.
Občina Pesnica
Št. 71/06
Ob-16189/06
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Šentilj (MUV št. 16/02), njegovih
sprememb in letnega plana za področje
kmetijstva v proračunu za leto 2006, Občina Šentilj objavlja
razpis
za dodelitev subvencij za izvajanje
finančnih intervencij na področju
kmetijstva v Občini Šentilj za leto 2006
I. Splošni pogoji
1. Razpisana sredstva: subvencij za izvedbo finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Šentilj so v
proračunu za leto 2006 zagotovljena v višini
27,030.000 tolarjev, od tega
(v SIT)

1.1. sofinanciranje analize zemlje
(pravilnik, 11. člen, 1.1. točka)
970.000
1.2. sofinanciranje testiranja
škropilnic (pravilnik, 11. člen,
1.2. točka)
50.000
1.3. sofinanciranje zavarovanje
posevkov in nasadov proti toči
(pravilnik, 11. člen, 1.3. točka)
30.000
1.4. podpora ekološkemu
kmetovanju (pravilnik, 11. člen,
1.5. točka.)
30.000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1.5. sofinanciranje osemenjevanja
govedi in svinj (pravilnik, 11. člen,
2.1. točka.)
750.000
1.6. sofinan. preventivnega
zdravstveno varstvo živali
(pravilnik, 11. člen, 2.2. točka)
1.7. podpora za preprečevanje
zaraščanja v območju z omejenimi
možnostmi za kmetovanje
(pravilnik, 11. člen, 2.8. točka.) 25,000.000
1.8. sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja (pravilnik, 11. člen,
4.1. točka.)
200.000
Skupaj A)
27,030.000
2. Upravičeni:
Fizične osebe – državljani Republike
Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem
državnem organu in so locirane v občini
Šentilj,in ki izpolnjujejo še druge pogoje iz
tega razpisa. Pred izvedbo ukrepov mora
vsak upravičenec izpolniti in podpisati zahtevek (obrazec, ki ga dobijo na sedežu Občine Šentilj).
3) Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Izvajanje ukrepov iz razpisa – Subvencije – se financiranje iz strani občine vrši na
osnovi podanih zahtevkov, bodi si upravičenca ali njegovega pooblaščenca. Za vse
že izvedene aktivnosti v letošnjem letu, ter
od 20. decembra 2005 naprej, ki so predmet
tega razpisa, lahko vlagatelji podajo zahtevke
do 30. junija 2006. Za aktivnosti, izvedene po
20. juniju 2006, pa vlagatelji podajo zahtevke
najkasneje do 25. decembra 2006 oziroma
do porabe planiranih sredstev na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul 2, 2212 Šentilj.
Obrazec mora upravičenec izpolniti le
enkrat, ne glede na to, kolikokrat se kasneje
pojavlja kot koristnik intervencijskih sredstev
iz naslova tega razpisa.
Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek
(ki ga dobijo na Občini Šentilj). K zahtevku
je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedena po posameznih
točkah razpisa. Navedena sredstva lahko
upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da za isti namen niso prejeli drugih državnih pomoči, oziroma koliko
sredstev so iz drugih virov prejeli. Dodeljena
sredstva posameznim upravičencem morajo
biti izkazana kot nujna za obstoj kmetijskega
gospodarstva. Vlagatelj s podpisom jamči
za pravilnost izpolnjenih podatkov.
Dodeljevanje subvencij na osnovi sprotnih zahtevkov
1.1. sofinanciranje analize zemlje in
krme
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki zajema ceno analize.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča,
za katere se opravlja analiza, na območju
Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve ali
seznam upravičencev z navedbo deleža
občine za posameznega upravičenca (pri
analizi zemlje).
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki zajema ceno analize.
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Dokazila: račun opravljene storitve ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.3. sofinanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči
Višina subvencije: 10% zavarovalne premije za trajne nasade in 20% zavarovalne
premije za posevke.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
je za pridobitev subvencije za ta namen
potrebno izpolniti še naslednje dodatne pogoje: upravičenec mora imeti zavarovane
posevke oziroma trajne nasade proti toči
pri ustrezni instituciji in lokacija, na kateri se
nahajajo zavarovalni pridelki, mora biti na
območju Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve ter
navedba parcel, na katerih se nahajajo zavarovani pridelki.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.4. podpora ekološkemu kmetovanju
Višina subvencije: 50% stroškov plačila
ekološke kontrole, ki sestoji iz osnovnega
prispevka in plačila po hektarju obdelovalnih površin.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča,
za katere se opravlja analiza na območju
Občine Šentilj.
Dokazila: dokazilo o izvedbi ekološke
kontrole – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije in obrazci MKGP.
Zahtevke vlagajo: nosilci ekoloških kmetij ali njihovi pooblaščeni vlagatelji.
1.5. sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj
Višina subvencije: za umetno osemenjevanje svinj in govedi znaša 25% od vrednosti storitve od opravljene storitve.
Dokazila: računi – potrdila o izvedeni
osemenitvi ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca ter potrdilo o osemenitvi.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1. 6. sofinanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Višina subvencije: 50% vrednosti storitve preventivnega zdravstvenega varstva v
katero sodijo storitve navedene v razpisni
dokumentaciji.
Dokazila: račun o opravljeni storitvi ali
seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca ter ambulantni dnevnik.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.7. podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za
kmetovanje
Višina subvencij: upoštevajoč prodajo MPG in stalež krav molznic skupaj do
1,8 GVŽ/krmnih površin, v višini 49.000
SIT/GVŽ.
Dokazila:
– za sofinanciranje MPG: kopije zbirnih
obrazcev za MKGP (neposredna plačila za
leto 2006), izpis iz registra govedi, klavniški
zapisnik oziroma izvoznih listin v primeru
izvoza, potrdilo o odkupu MPG,
– za sofinanciranje staleža krav molznic:
kopije zbirnih obrazcev za MKGP (neposredna plačila za leto 2006), izpis iz registra
govedi, potrdilo o mlečnih kvotah za prodajo mlekarnam (kolikor še ta potrdila do
zaključka razpisa ne bodo na razpolago,
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bomo kot dokazila upoštevali potrdilo o odkupu mleka).
Zahtevke vlagajo: rejci govedi, ki imajo
maksimalno obtežbo obdelovalnih površin
na kmetiji največ 1,9 GVŽ/ha.
1.8. sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – izobraževanja kmetov, ki so potrebna za pridobitev ustreznih certifikatov
Višina subvencij: do 50% stroškov izobraževanja posameznika.
Dodatni pogoji: predhodna odobritev vloge za izobraževanje s strani strokovne službe občine (glede na vrsto, trajanje in stroške
izobraževanja).
Dokazila: plačan račun, potrdilo o opravljenem izobraževanju – certifikat.
Zahtevke vlagajo: Kmetje iz Občine Šentilj, ki ustrezajo pogojem.
II. Postopek
Postopek za odobritev in izplačilo sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji, ki
jo prosilci lahko dobijo na vpogled oziroma
dvignejo na sedežu občine Šentilj –pri ga.
Pucko oziroma pri ga. Drozgovi, pri katerih
lahko dobite tudi vse dodatne informacije
(tel. 650-62-00).
Občina Šentilj
Ob-16191/06
Občina Miklavž na Dravskem polju na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/2003), Sprememb
in dopolnitev pravilnika (MUV št. 10/2004,
MUV št. 2/2005 in MUV št. 17/2005) in Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2006 (MUV, št. 3/2006)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov kmetijske
strukturne politike v Občini Miklavž na
Dravskem polju za leto 2006
Namen razpisa
Sredstva so namenjena za sofinanciranje kmetijskih dejavnosti za naslednje programe v višini določeni s proračunom za
leto 2006:
Analize zemlje, gnojilni načrti, analize
potreb – 900.000 SIT;
Testiranje škropilnic – 100.000 SIT;
Apnenje zemlje – 600.000 SIT;
Zimsko ozelenjevanje njivskih površin
– 1,000.000 SIT;
Vključevanje v integrirano pridelavo –
300.000 SIT;
Integrirana pridelava zelenjave – 100.000
SIT;
Zdravstveno varstvo živali – 800.000
SIT;
Vključitev v ekološko kmetovanje –
100.000 SIT;
Ugotavljanje ostankov pesticidov –
200.000 SIT;
Financiranje društvene dejavnosti –
1,000.000 SIT;
Izdelava poslovnih načrtov za kmetije
– 100.000 SIT;
Izobraževanje kmetov – 300.000 SIT;
Zavarovanje posevkov – 400.000 SIT.
Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
a) fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s
promocijo in izobraževanjem na področju
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razvoja kmetijstva in podeželja, ter izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom,
b) društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na
področju kmetijstva v občini.
Pogoji sofinanciranja
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine
Miklavž na Dravskem polju in za ukrepe,
ki se izvajajo na zemljiščih izven območja
Občine Miklavž na Dravskem polju, kolikor
so upravičenci lastniki zemljišč, ali imajo
sklenjeno minimalno 5-letno pogodbo o zakupu zemljišč.
Sredstva za ukrepe, ki se izvajajo na
zemljiščih izven območja občine Miklavž se
upravičencem dodelijo za pridelavo krme,
poljščin in zelenjave.
V letu 2005 se za ukrepe, ki se izvajajo
na zemljiščih izven Občine Miklavž na Dravskem polju, dodelijo upravičencem sredstva v višini 50% subvencij, ki so namenjena
za izvajanje posameznih ukrepov na območju Občine Miklavž na Dravskem polju.
Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev je potrebno
oddati na sedežu Občine Miklavž na Dravskem polju ali nasloviti na naslov: Občina
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju. Razpis je
odprt do porabe sredstev na posameznem
programu.
Pogoji za pridobivanje sredstev po posameznih vrstah programov so navedeni v
Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Miklavž na Dravskem
polju in Spremembah in dopolnitvah pravilnika (MUV št. 10/2004).
Vsebina vloge
Vloga mora poleg navedene dokumentacije za posamezno vrsto programa iz pravilnika obvezno vsebovati:
– ime in priimek, točen naslov, davčno
številko upravičenca, MID kmetije,
– priloge glede na predpisane pogoje v
pravilniku z ozirom na posamezni program
sofinanciranja.
Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih
ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, v sredo pa tudi od 14. do 16. ure), torek
in četrtek od 8. do 15. ure osebno ali na tel.
629-68-22 ali 629-68-20.
Kriteriji in pogoji tega javnega razpisa se
lahko spreminjajo v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-16223/06
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v
Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 55/06) in 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode v letu
2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v
Občini Medvode v letu 2006:
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a) ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) animiranje krajanov in mladine za delo
na področju turizma;
c) organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) promocija kraja;
d) urejanje turistične infrastrukture;
e) redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična
društva in njihove zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so registrirana
za delovanje na področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu in evidenco o
plačani članarini ter predložijo finančni in
vsebinski program za tekoče leto in poročilo
o realizaciji programa v preteklem letu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke
javnega razpisa je 4,900.000 tolarjev.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2006, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 55/06).
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – turizem 2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2006.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo v Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Medvode in na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
041/378-050, Boštjan Luštrik in 361-95-25,
Tatjana Komac.
Občina Medvode
Št. 71-06
Ob-16277/06
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, v skladu s sprejetim programom dela
in finančnim načrtom zavoda za leto 2006
ter sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju
programov aktivnosti turističnih društev v

Občini Brežice, ki je bil sprejet na 2. redni
seji sveta Zavoda za podjetništvo in turizem
Brežice dne 30. 5. 2006 objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
programov aktivnosti turističnih društev
v Občini Brežice za leto 2006
I. Naročnik: Zavod za podjetništvo in turizem občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Občini
Brežice za leto 2006.
III.Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev 4,200.000 SIT (17.526,29 EUR) na postavki 9601 – Sofinanciranje programov in
projektov TD finančnega načrta zavoda.
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
bo sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev največ do višine 50% celotne
vrednosti programa aktivnosti.
IV. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informa
tivnih aktivnosti lokalnega in širšega po
mena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Brežice;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o
društvih;
– da vsako leto Zavodu za podjetništvo
in turizem Brežice redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
VI. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– potrdilo o registraciji (kopija), ki ne sme
biti starejše od 3 mesecev, kolikor ni prišlo
do spremembe,
– izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije,
– pregledno vsebinsko poročilo o delu
v letu 2005,
– pregledno finančno poročilo o delu v
letu 2005,
– pregledna vsebinska predstavitev programa aktivnosti za leto 2006, ki je potrjen
s strani pristojnih organov društva;program
mora biti finančno opredeljen in vsebovati
mora tudi predlog za sofinanciranje,
– poročilo o sofinanciranju programa aktivnosti društva v letu 2005 (obvezno za
vsa društva, ki so bila sofinancirana v letu
2005),
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
VII. Merila za dodelitev sredstev
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Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih sredstev.
VIII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktor zavoda.
IX. Oseba pooblaščena za posredovanje
informacij o razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Mojca
Tršelič, tel. 07/499-06-80 ali 07/493-67-57.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do konca razpisnega roka, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro, na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, Trg
izgnancev 2, Brežice ali na spletni strani
www.visitbrezice.com/razpis.
X. Rok za prijavo in način dostave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe aktivnosti turističnih društev v Občini
Brežice« osebno na Zavod za podjetništvo
v času uradnih ur ali po pošti na naslov:
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do
10. 7. 2006.
XI. Odpiranje vlog: vloge bo obravnavala
in pripravila predloge za dodelitev sredstev
tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje
svet zavoda. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo
tretji delovni dan po zaključku razpisa.
XII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju vlog.
Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice
Št. 430-113/2006
Ob-16315/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006 (Uradni list
RS, št. 113/2005) in 40. člena Pravilnika
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 66/2005; v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo v
Mestni občini Koper za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo v Mestni
občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih
projektov in naložb podjetij, in sicer:
A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:
– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:
– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
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C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje
– območna služba Koper (v nadaljevanju:
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe,
ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba in spada v skupino težje zaposljivih
oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03,
80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo
in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.
D. sofinanciranje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih:
– za stroške inštruktorja,
– za potne stroške inštruktorjev in tistih,
ki se usposabljajo,
– za stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja.
E. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise
– stroške za pripravo projektov, ki so
predmet mednarodnega javnega razpisa,
in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna
dokazila.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne
občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
– drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetje se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/2006 – ZGD-1)) in
– samostojni podjetniki.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/00 – sklep US in 93/02 – Odl. US),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva
in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
– da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
Za ukrepe pod B.:
– da se udeležijo določenega sejma ali
razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev
za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh
letih,
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– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Mestne
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih
oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program
spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost
se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata
biti na območju Mestne občine Koper),
– da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z
razpisom, uresničijo samozaposlitev.
Za ukrepe pod D.:
– da so gospodarske družbe, registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) imajo izdelano in sprejeto poslanstvo,
vizijo in strategijo podjetja,
b) imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in
vsebuje:
– predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
– predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
– podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja.
Za ukrepe pod E.:
– da podjetja, ki prijavijo projekte na javni
razpis iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki
je objavil javni razpis.
III. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa
je 12,000.000 SIT.
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:
Za ukrepe pod A.: 3,800.000 SIT,
Za ukrepe pod B.: 700.000 SIT,
Za ukrepe pod C.: 4,000.000 SIT,
Za ukrepe pod D.: 3,000.000 SIT,
Za ukrepe pod E.: 500.000 SIT.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški in višina sredstev:
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
– stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja
ter posebne programske opreme.
Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
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Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je
1,000.000 SIT.
Za ukrepe pod B.:
– stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva
se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se
zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do
7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem
znesku,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev,
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno
delovno mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
Za ukrepe pod D.:
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov znaša do 25% stroškov
posebnega usposabljanja in izobraževanja,
ki se poveča za 10%, če gre za posebno
usposabljanje in izobraževanje v navedenih
podjetjih.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca, ne sme preseči višine, ki jo določa
32. člen pravilnika, in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so.sredstva dodeljena.
Za ukrepe pod E.:
– stroške osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih
plač z vsemi dodatki in dajatvami kot so
opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja.
Najvišji možni odobreni znesek za posamezno prijavo je 300.000 SIT
V. Merila za ocenitev vlog:
Za ukrepe pod A.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj
delovnih mest.
Za ukrepe pod B.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– panožne povezave promocijskih aktivnosti.
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Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– dolgotrajno brezposelni
– invalidi,
– oseba, pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost,
– oseba, pri kateri je ugotovljen upad
delovne sposobnosti,
– starejši od 50 let,
– mlajši od 25 let in oseba, ki išče prvo
zaposlitev in ki je pred manj kot dvema letoma končala redno šolanje,
– oseba, ki sama skrbi za otroke, ki so
stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali
je zakonec brezposeln.
Merila za subvencioniranje dela plače
osebe, ki išče prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu,
– zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih in projektih,
– zaposlovanje poklicev tehničnih usmeritev,
– predložen program uvajanja.
Za ukrepe pod D.:
– ustreznost usposabljanja glede na strateške cilje in potrebe podjetja, ki izhajajo iz
dejavnosti podjetja in izdelanega programa
usposabljanja,
– učinek usposabljanja na povečanje
stopnje produktivnosti in boljše kakovosti
proizvodov in storitev,
– učinek usposabljanja na pridobitev visoko specializiranih znanj usklajenih z razvojno naravnanostjo podjetja,
– reference izvajalca usposabljanja.
Za ukrepe pod E.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca
– delež lastnih sredstev
– velikost in vrednost projekta
– panožne povezave – skupne prijave
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe
so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih
sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2006 bo strokovna
komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep.
VI. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko
leto 2006. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi:
– pod A. v obdobju od 31. 10. 2005 do
vključno 15. 10. 2006,
– ostali ukrepi pa od 16. 11. 2005 do
vključno 30. 10. 2006.
VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija:
Javni razpis se zaključi 7. 7. 2006 ob
12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:

– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen
ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo
na spletnih straneh Mestne občine Koper:
www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa
je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na
Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg
1, 6000 Koper in GZS Območna zbornica
Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.
Popolna vloga mora biti do vključno 7. 7.
2006 do 12. ure oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot
priporočena pošiljka do vključno dne 6. 7.
2006 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Razpis podjetništvo
– 410-113/2006 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B., C., D.
ali E.) in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan
način ali ne bodo prispele pravočasno se
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem
postopku ne bodo obravnavane.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
razpisa:
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 10. 7. 2006 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki
ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne
prispe na Mestno občino Koper do 7. 7.
2006 do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo
dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek) in 05/664-64-04 (Bruna Saksida-Pišot),
člani Obrtne zbornice tudi na Območni obr-
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tni zbornici Koper tel. 05/613-90-12 (Elide
Laginja) in člani GZS Območne zbornice
Koper na GZS Območna zbornica Koper tel.
05/662-58-32 (Irena Bartolič).
Mestna občina Koper
Ob-16322/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa v Mestni občini Novo mesto (šifra:
015-05-22/2005-1503), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05), Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
za prenovo sakralnih spomenikov I
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju sakralnih spomenikov I za leto 2006 v Mestni
občini Novo mesto. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijskih del na sakralnih
spomenikih.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z izvedbo gradbeno-obrtniških posegov na sakralnih spomenikih, adaptacijo,
prenovo, zaključna dela in zaščito sakralnih
spomenikov, ki so razglašeni za kulturno
dediščino na območju Mestne občine Novo
mesto za leto 2006.
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo
kulturnovarstveni pogoji, in so lahko stroški
sanacije:
– temeljev,
– sten (zidov),
– stropov,
– stopnišč,
– strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stavbnega pohištva – okna, vrata,
– stavbno – kleparskih del,
– tlakov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za sakralni kulturni
spomenik na območju Mestne občine Novo
mesto,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec sakralnega kulturnega spomenika z
ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti izdelane
kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto,
– predlagatelj mora priložiti dokazilo (odločbo ali sklep) o sofinanciranju iz razpisov
Ministrstva za kulturo RS ali mednarodnih
razpisov,
– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati razpisane vrednosti sredstev.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis Mestne občine Novo mesto.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Me-
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stne 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:
– trajanje in faza projekta (predvideni
začetek del in trajanje del; kolikor se dela
nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba projekta),
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (lastna sredstva, pridobljena
sredstva iz drugih razpisov z dokazilom –odločba ali sklep pristojnega organa, sponzorska ali donatorska sredstva; v kolikor se
projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev v projekt),
– pomen projekta za Mestno občino
Novo mesto,
– posebni strokovni interes za razvoj
konservatorskih in restavratorskih metod in
tehnik ter za usposabljanje strokovnjakov,
– pomembnost projekta v javnem dogajanju, pri popularizaciji spomenika, njegovi
javni dostopnosti.
6. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
prenovi sakralnih spomenikov I, znaša
5,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
9. Razpisni rok: razpis se prične 9. 6.
2006 in traja do 9. 7. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– splošni in prednostni kriteriji za izbiro
predlagateljev in način ocenjevanja,
– podatki o predlagatelju,
– kulturnovarstveni pogoji odgovornega
konservatorja (fotokopija),
– odločba ali sklep Ministrstva za kulturo
o dodelitvi sredstev za obnovo sakralnega
objekta v letu 2006,
– kopija odločbe ali fotokopija iz uradnega lista o razglasitvi za kulturni ali zgodovinski spomenik,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek, ki ni starejši od treh mesecev,
– predračun predvidenih del,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
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kumentacijo, v nasprotnem bo komisija za
odpiranje ponudb izločila prispele prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do 9. 7. 2006 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – prenova sakralnih
spomenikov I 2006«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 7.
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
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/39-39-253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-16323/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa v Mestni občini Novo mesto (šifra:
015-05-22/2005-1503), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05), Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
za prenovo sakralnih spomenikov II
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju sakralnih spomenikov II za leto 2006 v Mestni
občini Novo mesto. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe restavratorsko-konservatorskih posegov na sakralnih spomenikih.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati stroške povezanimi za izvedbo vseh
konservatorsko-restavratorskih posegov po
katalogu Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), ki je na vpogled na
ZVKDS, OE Novo mesto ter na spletnih straneh ZVKDS (http://www.zvkds.si) in Ministrstva za kulturo (http://www.kultura.gov.si).
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3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za sakralni kulturni
spomenik na območju Mestne občine Novo
mesto,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec sakralnega kulturnega spomenika z
ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti izdelane
kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto,
– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati razpisane vrednosti sredstev.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis Mestne občine Novo mesto.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
– trajanje in faza projekta (predvideni
začetek del in trajanje del; kolikor se dela
nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba projekta),
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (lastna sredstva, pridobljena
sredstva iz drugih virov, sponzorska ali donatorska sredstva; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev
v projekt),
– pomen projekta za Mestno občino
Novo mesto,
– posebni strokovni interes za razvoj
konservatorskih in restavratorskih metod in
tehnik ter za usposabljanje strokovnjakov,
– pomembnost projekta v javnem dogajanju, pri popularizaciji spomenika, njegovi
javni dostopnosti.
6. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
prenovi sakralnih spomenikov II, znaša
10,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
9. Razpisni rok: razpis se začne 9. 6.
2006 in traja do 9. 7. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– splošni in prednostni kriteriji za izbiro
predlagateljev ter način ocenjevanja,
– podatki o predlagatelju,
– kulturnovarstveni pogoji odgovornega
konservatorja (fotokopija),
– kopija odločbe ali fotokopija iz uradnega lista o razglasitvi za kulturni ali zgodovinski spomenik,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek, ki ni starejši od treh mesecev,
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– predračun predvidenih del,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za
odpiranje ponudb izločila prispele prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 9. 7. 2006 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – prenova sakralnih
spomenikov II 2006«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 7.
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
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/39-39-253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 410-258/2006-2
Ob-16414/06
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05)
in sklepa župana št. 30001-1/2005-21 z dne
2. 6. 2006 Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev z
namenom ureditve oziroma razširitve
parkirišč na funkcionalnem zemljišču
posameznega stanovanjskega
objekta na območju Kremence II, dela
Kremence I ter za ulico Prekomorskih
brigad 2, 4, 8 in 10 v Občini Postojna v
letu 2006
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje hortikulturne ureditve, ureditve okolice stanovanjskih objektov

in zagotavljanje ustreznega in kvalitetnega
bivalnega okolja z namenom vzpostavitve
vitalnega in urejenega mesta Postojna.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za ureditev oziroma
razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta
(zunanja ureditev):
1. na območju Kremence II za Pivško
ulico, Cesto v staro vas in Rožno ulico,
2. na območju dela Kremence I za Stjenkovo ulico,
3. in za ulico Prekomorskih brigad 2, 4, 8
in 10 v Občini Postojna v letu 2006.
III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev
za leto 2006, namenjenih za predmet tega
razpisa znaša 10,000.000 SIT.
Občina Postojna bo v letu 2006 sofinancirala ureditev oziroma razširitev parkirišč
na funkcionalnem zemljišču posameznega
stanovanjskega objekta, in sicer na območju
Kremence II za Pivško ulico, Cesto v staro
vas in Rožno ulico ter na območju dela Kremence I za Stjenkovo ulico in za ulico Prekumorskih brigad 2, 4, 8 in 10 v višini 75.000
SIT na parkirno mesto.
Sofinancirala se bodo parkirna mesta,
ki bodo dejansko izgrajena do 31. 8. 2006,
kar bo naročnik preveril na mestu izgradnje.
Posamezno parkirno mesto se bo sofinanciralo največ do višine 75.000 SIT, ne glede
na višino stroškov izvedbe posameznega
parkirnega mesta.
Kolikor bodo zaradi prevelikega zanimanja presežena razpoložljiva sredstva, se
lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog,
prispelih na javni razpis, višina subvencije
zmanjša.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 ((ZIPRS0607),
(Uradni list RS, št. 116/05)).
Izvedba del v zvezi z ureditvijo oziroma
razširitvijo parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta
mora biti zaključena do 31. 8. 2006.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– upravniki stanovanjskih objektov, ki
upravljajo s stanovanji na območju Kremence II za Pivško ulico, Cesto v staro vas in
Rožno ulico ter na območju dela Kremence I
za Stjenkovo ulico ter za ulico Prekomorskih
brigad 2, 4, 8 in 10,
– upravniki stanovanjskih objektov morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti
do Občine Postojna.
VI. Vsebina prijave
Prijava se šteje za popolno kolikor vsebuje vse navedene elemente in sicer kot
sledijo v nadaljevanju:
– da prijavo oddajo upravniki stanovanjskih objektov iz IV. točke tega razpisa,
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna;
– projekt za izvedbo del (PZI) oziroma
vsaj idejno zasnovo z grafično prilogo z
označenim številom predvidenih parkirnih
mest in popisom del (načrt parcel);
– podpisana izjava upravnika stanovanjskih objektov, da etažni lastniki soglašajo z
izvedbo del.
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VII. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravniki stanovanjskih
objektov iz VI. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ureditev ali razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču
posameznega stanovanjskega objekta.
Upravnikom stanovanjskih objektov iz VI.
točke, ki so na razpisu uspeli in z Občino
Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se
bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi
zahtevka za izplačilo, kateri obvezna priloga
je končno poročilo o izvedenih delih, ki mora
vsebovati:
– podatke o upravičencu sredstev;
– število novo asfaltiranih parkirnih mest
z označenimi parkirnimi mesti za osebna
vozila v skladu s Tehničnimi normativi za
projektiranje in opremo mestnih prometnih
površin (obvezna grafična priloga);
– in potrjenega končnega poročila izvedenih delih.
Upravičenec do subvencije iz VI. točke
razpisa je dolžan najkasneje do 15. 9. 2006
predložiti občini končno poročilo o izvedenih
delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto
poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema poročila in ga na podlagi ogleda na
terenu potrditi ali zavrniti.
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti poslana priporočeno v
zapečatenem ovitku z imenom in naslovom
upravičenca po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– ureditev parkirišč na območju Kremence
II, Stjenkove ulice ter Ulice Prekomorskih
brigad ».Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je
odprt do 23. 6. 2006. do 10. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2 – sprejemno informacijska pisarna z
vložiščem v delovnem času, objavljena pa
sta tudi na spletni strani Občine Postojna,
http://www.postojna.si.
Upravičenci iz. VI. točke tega razpisa, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog
je tri dni od prejema obvestila o nepopolni
vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 23. 6. 2006
oziroma do tega dne do 10. ure ni bila predložena na Občino Postojna – pisarna št.
3/2 – sprejemno informacijska pisarna z
vložiščem.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba, glede
na IV. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem
roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
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nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Upravičenci iz IV. točke tega razpisa
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v desetih dneh po odpiranju vlog.
IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa
z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno
pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana
na naslov: Občina Postojna, Urad župana,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo
prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih
dneh od prejema pritožbe.
X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba Urban Matko
(05/728-07-60).
Občina Postojna
Št. 007-06/2006
Ob-16458/06
Občina Cankova objavlja na podlagi Pravilnika o financiranju kulturnih programov in
redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2006
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta namen je 700.000
SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga
društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne
zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni
kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za
opravljanje programov na področju kulture
oziroma , da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih-rezultatih.
3. V letu 2006 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
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– odgovorno osebo za izvajanje pro
grama,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– kultura«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih
dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju
programov župan Občine Cankova.
Občina Cankova
Št. 007-06/2006
Ob-16459/06
Občina Cankova objavlja na podlagi Pravilnika o financiranju športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03)
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Cankova v letu 2006
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta namen je 1,700.000
SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Cankova, in sicer:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– šolske in vzgojno-varstvene organizacije.
3. V letu 2006 bodo sofinancirani naslednji programi:
– šport predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– šport v društvih in klubih, ki ima značaj
športno-rekreativne vadbe,
– kakovostni in vrhunski šport, ki ima
značaj rednega športnega treniranja,
– šport invalidov,
– večje športne prireditve,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov.
4. Izvajalci programov morajo k prijavi
priložiti:
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– zapisnik o opravljeni skupščini oziroma
občnem zboru zveze, društva ali kluba,
– poročilo o delu v letu 2005,
– program dela za leto 2006,
– število članov, ki jih vključujejo.
Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis programa s predvidenim številom vključenih
udeležencev, krajem izvajanja in določenim
urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi
tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
Za posamezne zahtevane podatke bodo
pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova.
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5. Ponudba programov s področja športa
mora biti izdelana na predpisanih obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami. Upoštevajo se
samo popolne prispele prijave na razpis.
Rok za prijavo programov: 20 dni po objavi
razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– šport«.
6. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za sofinanciranje športa v Občini Cankova. Sklep o izbiri
sprejme na podlagi javnega razpisa župan
na predlog odbora pristojnega za šport. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po
končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.
Občina Cankova
Št. 007-06/2006
Ob-16460/06
Občina Cankova objavlja na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 33/03)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Cankova v
letu 2006
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1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Cankova za
leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta
namen je 1,000.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma; to
so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in
pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo
biti registrirani najmanj eno leto – društva,
imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se
lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Cankova.
3. V letu 2006 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 250.000
SIT,
– turistične prireditve in akcije v skupni
višini 750.000 SIT,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,

Št. 007-06/2006
Ob-16461/06
Občina Cankova objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03)
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto
2006
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev v obliki
subvencij in plačil storitev iz II. poglavja Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (v nadaljevanju Pravilnik) ter na podlagi
letnega Programa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto
2006 in za december v letu 2005 (v nadaljevanju Program), ki ga
je sprejel Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi
dodeljenih proračunskih sredstev.
2. Za leto 2006 in za december leta 2005 razpisuje Občina
Cankova subvencije za naslednje namene:
A) Živinoreja
1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno
osemenjevanje:
Umetno osemenjevanje govejih plemenic:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 2.800 SIT
– plan: 465 kom x 2.800 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih svinj:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 1.760 SIT
– plan: 114 kom x 1.760 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih kobil:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 4.000 SIT
– plan: 7 kom x 4.000 SIT

1,302.000 SIT

200.640 SIT

28.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki
opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,

– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da
ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse
davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– turizem«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih
dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju
programov župan Občine Cankova.
Občina Cankova

– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji
in predložen račun o nakupu semena.
2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite
čebel:
Zdravljenje čebeljih družin:
– do 50% upravičenih stroškov
zdravljenja čebeljih družin oziroma največ
800 SIT/panj
– plan: 90 panjev x 800 SIT

72.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva in čebelarji, ki
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito
čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
B) Rastlinska pridelava
1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter sofinanciranje analiz krme:
Sofinanciranje testiranja škropilnic:
– do 50% upravičenih stroškov testiranja
škropilnic oziroma največ 2.700 SIT
– plan: 30 kom x 2.700 SIT
Sofinanciranje analiz krme:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo
krme oziroma največ 3.200 SIT
– plan: 4 kom x 3.200 SIT

81.000 SIT

12.800 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih
kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo krme.
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C) Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– do 40% upravičenih stroškov za investicije
za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
začete v tekočem letu, in sicer za: nakup
strojev, naprav in opreme ter za gradbena in
obrtniška dela

50.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan
izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravočasno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta)
oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o opravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
D) Ureditev kmetijskih zemljišč
1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor
– male agromelioracije:
Kalcifikacija tal:
– do 30% upravičenih stroškov nabave
apnenca oziroma največ 3 SIT/kg
– do 30% upravičenih stroškov nabave
(prevoz) karbonatacijskega mulja oziroma
največ 0,30 SIT/kg
– plan: 160.000 kg apnenca x 3 SIT
– plan: 100.000 kg mulja x 0,30 SIT
Sofinanciranje priprave zemljišč za nove
nasade sadovnjakov in vinogradov:
– do 40% upravičenih stroškov priprave zemljišča oziroma največ 120.000 SIT/ha
– plan: 1 ha x 120.000 SIT

480.000 SIT
30.000 SIT

120.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je 0,30 ha.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna
služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v Odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Cankova,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin.
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč:
Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč:
– do 40% upravičenih stroškov postopka
zamenjave parcel
– plan: 45.000 SIT
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45.000 SIT

318.000 SIT
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Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni
investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
2. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov, molzišč ter pripadajoče hladilne tehnike:
– do 5% upravičenih stroškov od vrednosti
računa za nakup opreme oziroma največ
250.000 SIT
– plan: 50.000 SIT

50.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o nakupu opreme,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– mnenje pristojne službe Pomurskih mlekarn.
F) Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne
premije
– plan: 1000 ha

1,300.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenitev zavarovanja pri zavarovalnicah,
– občina podpiše pogodbo za plačilo premij direktno z zavarovalnicami.
G) Izobraževanje in društvene dejavnosti
1. Programi izobraževanja kmetov:
– do 100% upravičenih stroškov pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov
– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja udeležencem izobraževanja (kmetom)
oziroma največ 10.000 SIT/izobraževanje

40.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi
dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev
izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (program izobraževanja),
– kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se posameznim udeležencem istega izobraževanja pomoč ne dodeli.
2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa oziroma največ
135.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Murska Sobota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
E) Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
1. Sofinanciranje ureditev silosov:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih del
ureditve silosov, začetih v tekočem letu, in
sicer za: gradbeni material in gradbena dela
oziroma največ 530 SIT/m3
– plan: 600 m3 x 530 SIT

Št.

55.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s
strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na
novo).
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Cankova, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem
na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko
dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
Občine Cankova.
Pri ukrepih, navedenih v 2. členu tega sklepa, se priznavajo
računi in dokazila o plačilu, izstavljeni v letu 2006 ter izstavljeni
od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2005.
4. Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Upravičenec lahko
pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem
razpisu.
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Obrazci za uveljavljanje subvencij pri posameznih ukrepih se
dvignejo na Občini Cankova, v računovodsko-finančni službi.
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2006. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi pregled vlog.
5. Upravičenci morajo za namene, navedene v 2. členu tega
sklepa podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko
sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene
intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot
so opredeljene v Pravilniku.
6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril,
ki so navedena. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do delitev sredstev odloči župan.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15 dni po odločitvi.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelja nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavrže.
7. Sredstva po tem razpisu se dodelijo v nepovratni obliki.
Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do

Ob-16499/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), 6. točke 7. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02), 7. alinee 12. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju Mestne
uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/01) Mestna občina Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
dejavnosti fizioterapije na območju
mesta Murska Sobota
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Murska Sobota.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju dejavnosti
fizioterapije.
3. Obseg programa, ki bo razdeljen na
podlagi razpisa: 1,00 programa dejavnosti
fizioterapije.
4. Lokacija: koncesija bo podeljena v
mestu Murska Sobota.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju ali
če je v delovnem razmerju mora predložiti
začasno odločbo o registraciji zasebnega
fizioterapevta, ki ni starejše od treh me-
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končnih datumov za uveljavitev finančnih sredstev, ki so za posamezni ukrep navedeni v razpisu.
8. Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova spremlja in preverja občinska uprava – strokovna služba za področje kmetijstva,
lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo
od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena,
– da je upravičenec za katerokoli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno
pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja
v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in
opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine,
pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Občina Cankova

secev in jo je izdala Zdravniška zbornica
Slovenije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je fizična oseba:
6. 2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja dejavnosti na območju mesta Murska
Sobota.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju ali
če je v delovnem razmerju mora predložiti
začasno odločbo o registraciji zasebnega
fizioterapevta, ki ni starejše od treh mesecev in jo je izdala Zdravniška zbornica
Slovenije (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.3 da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni
osebi.
7.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja dejavnosti na območju mesta Murska Sobota;
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:

8.1. delovna doba: maksimalno število
točk 4;
8.2. dodatna funkcionalna znanja: maksimalno število točk 4;
8.3. ordinacijski čas: maksimalno število
točk 4;
8.4. oddaljenost lokacije ordinacije: maksimalno število točk 4.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: kandidature morajo biti
oddane na pošto ali prispeti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Kardoševa 2, Murska Sobota do
vključno 9. avgusta 2006.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za podelitev koncesije na
področju dejavnosti fizioterapije«;
– naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Mestna uprava, Oddelek gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: za podelitev
koncesije« na področju dejavnosti fizioterapije je lahko samo ena kandidatura.
10. Datum odpiranja kandidatur: javno
odpiranje kandidatur bo 21. avgusta 2006
ob 9. uri v Mestni občini Murska Sobota,
Mestna uprava, Oddelku za gospodarske
in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2,
Murska Sobota.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota: www.murska-sobota.si, interesenti
pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne uprave Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, III. nadstropje; dodatne informacije: tel.
02/525-16-64, faks 02/525-16-15, e-naslov:
rofina.bernjak@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
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Javne dražbe
Št. 71/06

Ob-16190/06

Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. gor., na podlagi 80.f člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 57/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepom Občinskega sveta Občine Šentilj
z dne 20. 10. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj
v Slov. gor., tel. 02/650-62-00, e-mail: obcina@sentilj.si
2. Opis predmeta prodaje: enosobno
stanovanje št. 1, v II. nadstropju v izmeri
41,17 m2, s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku na naslovu Vranji Vrh 86, Sladki
Vrh, parc. št. 477/7 k.o. Selnica ob Muri.
Stanovanje je prazno in nezasedeno.
Vpis etažne lastnine stanovanja v zemljiško knjigo je v teku.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena: izklicna cena za stanovanje pod 2. točko je 3,500.000 SIT. V ceni
ni zajet 2% davek na promet nepremičnin.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
6. Način in rok plačila
Kupnino kupec poravna na zakladniški
račun Občine Šentilj št. 01318-0100009155,
odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu
nepremičnina izročila v posest.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo organizirala v torek, 27. junija 2006, v
prostorih Občine Šentilj, v sejni sobi, Maistrova ul. 2, Šentilj s pričetkom ob 9. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko lastnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti
starejša od 30 dni);
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe);
– davčno številko oziroma ID številko;
– matično številko (pravne osebe in s.p.)
oziroma EMŠO;
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo.
9. Varščina: ponudniki morajo do ponedeljka, 26. junija 2006 vplačati varščino, ki
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znaša 10% nepremičnine na zakladniški račun Občine Šentilj odprt pri UJP Slovenska
Bistrica za namen javna dražba.
10. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se varščina brezobrestno vrne
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe se vplačana
varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator varščino zadrži.
11. Ogled: ogled nepremičnine je mogoč
v četrtek, 22. junija 2006 med 9. in 12. uro.
12. Pogodba o prodaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da kupec, ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Šentilj k podpisu ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine
Šentilj.
Nakup stanovanja se opravi po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se
ne bodo upoštevale.
13. Pravila dražbe:
a) dražbo vodi komisija;
b) draži lahko tisti, ki je do vključno ponedeljka 26. junija 2006 plačal varščino za
stanovanje;
c) pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo;
d) dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
e) dražitelj lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT;
f) na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
g) če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina podana za
izklicno ceno;
h) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
i) če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa;
j) dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
k) ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe;
l) javna dražba se izvaja v skladu z Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
14. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko
že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez
obresti.
15. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo,
lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na tel.
02/650-62-00, 02/650-62-004 (Renata Trajbar Kurbus).
Občina Šentilj
Ob-16398/06
V skladu s sprejetim prodajnim načrtom
in proračunom Občina Rače – Fram razpisuje
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javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Rače – Fram
I. Predmet prodaje in izklicna cena nepremičnin:
1. stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo v naselju Rače, ki obsega:
– parcelo št. 2278/7 k.o. Rače, v izmeri
986 m2, za izklicno ceno 5,900.000 SIT oziroma 24.600 EUR;
2. stavbno zemljišče na območju industrijskih in proizvodnih dejavnosti v Račah,
ki obsega:
– parcelo št. 2525 k.o. Rače, v izmeri
6.550 m2, za izklicno ceno 26,500.000 SIT
oziroma 110.590 EUR.
Izklicna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča, ne vključuje pa DDV v višini
20%, priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter električno in telefonsko
omrežje.
Vsa stavbna zemljišča so naprodaj po
načelu »videno – kupljeno«.
Javna dražba bo v Beli dvorani Občine
Rače – Fram, Grajski trg 14, v ponedeljek,
19. junija 2006, in sicer za posamezne nepremičnine ob naslednjih urah:
– zemljišče parc. 2278/7 k.o. Rače ob
9. uri,
– zemljišče parc. št. 2525 k.o. Rače ob
9.30.
II. Pogoji razpisa
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe pod naslednjimi pogoji:
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu,
– vsak interesent mora najmanj 3 dni
pred izvedbo licitacije vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Rače – Fram št.:
01298-0100008874,
– k javni dražbi lahko pristopijo vsi interesenti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine,
– varščina bo dražitelju, ki uspe na dražbi, vračunana v kupnino, drugim pa bo brez
obresti vrnjena v 8 dneh po opravljeni dražbi,
– interesent, ki uspe na javni dražbi, mora v roku 15 dni skleniti z lastnikom
(občino) kupoprodajno pogodbo in plačati
preostali del kupnine v 8 dneh po podpisu
pogodbe. Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, plačana varščina pa zapade v
korist prodajalca,
– na javni dražbi je znesek zvišanja za
posamezno kupnino 50.000 SIT. Uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– kupec zemljišča mora plačati 20%
DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa
lastništva.
Občina Rače – Fram si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnih
zemljišč do sklenitve pravnega posla, pri
čemer ponudnikom povrne plačane varščine
brez obresti.
Podrobnejše informacije v zvezi z javno
dražbo lahko dobijo interesenti na sedežu
občine, na tel. 02/ 609-60-16, pri Suzani
Pungartnik. Ogled na terenu je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Rače – Fram
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Razpisi delovnih
mest
Ob-16124/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj
za prosti uradniški delovni mesti:
1. svetovalec - za pomoč strankam v
Glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III.
Delovne naloge:
– posredovanje splošnih informacij občanom o upravnih storitvah,
– posredovanje informacij o stanju zadev,
– naročanje strank pri uradnih osebah in
posredovanje informacij o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje,
– sprejemanje pisnih vlog in pomoč pri
odpravi pomanjkljivosti,
– sprejemanje vlog na zapisnik,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje upravnih nalog s področja
pisarniškega poslovanja in poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati 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 so državljani Republike Slovenije;
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdila 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 6. in 7. 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 – svetovalecza pomoč strankam v Glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve«), 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. 110-73/2006-1
Ob-16192/06
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v Izpostavi
URSZR Maribor:
višji referent za zaščito in reševanje
(m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v uradniškem nazivu višji referent III, višji
referent II in višji referent I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj višja strokovna.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 6 mesecev za naziv višji referent III.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij ter
– poznavanje področja dela.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc CZ in priprava informacij in analiz 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,
– sodelovanje pri izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
– opravljanje drugih operativnih in upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga

ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja. Poleg navedenih mora kandidat
izpolnjevati še posebne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
v Izpostavi URSZR Maribor, na lokaciji Rotovški trg 9, v Mariboru.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja/ Urad za upravljanje človeških virov/
Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske
zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za javni natečaj in navedbo
delovnega mesta. Nepopolne prijave ne
bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2006/087
Ob-16193/06
Skladno s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
113/05) Občina Vodice objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec m/ž za področje javnih financ.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III. Poleg splošnih
pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati
še naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta tako, da mora imeti:
– najmanj visoko izobrazbo ekonomske
ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in 86. člen ter 2. odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja),
– opravljen izpit iz upravnega postopka
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– znanje enega tujega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv s področja javnih financ,
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– priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov s področja finančnega poslovanja,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil idr. zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– priprava osnutka in predloga proračuna in zaključnega računa ter spremljanje
realizacije in stanja,
– priprava premoženjske bilance občine,
usklajevanje proračunske porabe, izračunavanje primerne porabe in tekoče spremljanje
uresničevanja načrtovane porabe sredstev
po mesečnem načrtu,
– priprava in izvajanje javnih naročil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo delovne izkušnje s področja javnih
financ.
Dokazila, ki jih morajo kandidati pred
ložiti:
– življenjepis,
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat
ima),
– pisna izjava kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v občinski
upravi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi razpisa, na naslov:
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
(javni natečaj). Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidate bomo
o izboru pisno obvestili v roku osmih dni po
opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite
po tel. 01/833-26-18 (Lilijana Djerkovič).
Občina Vodice
Št. 110-110/2006/1
Ob-16194/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) minister
za javno upravo objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
vodja sektorja v Ministrstvu za javno
upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, Sektor za upravne procese in
odpravo administrativnih ovir.
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,
ekonomske, družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
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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:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje,
usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela
sektorja;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog sektorja;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil;
– pisna izjava kandidata 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;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja sektorja, ki se opravlja
v nazivu podsekretar, sekretar.
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.
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 vodja sektorja, šifra
110-110/2006« 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 mag. Saša Bole, telefonska številka 01/478-85-66, o delovnem
področju, ki se nanaša na razpisano prosto
delovno mesto pa mag. Marin Silič, telefonska številka 01/478-86-45.
Ministrstvo za javno upravo

59-60 / 9. 6. 2006 /

Stran

4581

Su 20/2006-4(1)
Ob-16195/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas na kazenskem oddelku.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
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– 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. Izbrana kandidata bosta potrdila morala pred
ložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj
– višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva
9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-16196/06
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1, 62/05 – odl. US,
75/05 – odl. US in 113/05) objavlja Skupna
občinska uprava javni natečaj za položaj
predstojnika Skupne občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
sekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata/ko ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Dodatna znanja:
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
upravljavske in vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja
za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
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in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– ustrezna dokazila oziroma reference
za znanje dela z računalnikom.
Kandidati/ke morajo k prijavi z dokazili in
življenjepisom priložiti tudi program dela ter
vizijo razvoja Skupne občinske uprave.
Izbrani/a kandidat/ka, ki bo predložil/a
pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega/njo ni
vložena pravnomočna obtožnica, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral
izbrani kandidat/ka opraviti v 3 mesecih od
sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
naveden izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata/ke ter upravljavske in vodstvene
sposobnosti.
Na predlog natečajne komisije bodo izbranega kandidata/ko za predstojnika Skupne občinske uprave imenovali župani občin
ustanoviteljic Skupne občinske uprave za
dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal/a v nazivu sekretar na sedežu Skupne občinske uprave, Mestni trg
1, 2250 Ptuj.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje,
koordiniranje in nadziranje dela v Skupni
občinski upravi,
– opravljanje najzahtevnejših in ključnih
nalog,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog Skupne občinske
uprave,
– odločanje v upravnih stvareh.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili, življenjepisom ter programom dela in
vizije razvoja v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta
na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajal Martin Kukovič na tel.
02/748-29-82.
Skupna občinska uprava
Št. 063-1/2006
Ob-16198/06
Na podlagi 32. in 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98
in 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB1 in
21/06 odl. US RS) in 15. in 16. člena Statuta
Centra za socialno delo Krško, Svet centra
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora ob splošnih pogojih
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (smer socialno delo, psihologija,
pedagoška smer in njene specialne smeri
ter upravna, pravna ali sociološka smer) in
5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali višja strokovna izobrazba
iz 69. člena ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda (v kolikor ga kandidat
nima opravljenega, ga bo moral opraviti v
roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja).
Direktor/ica bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pričetek mandata je 1. 12.
2006.
Ob prijavi na razpis naj kandidat/ka predloži kratek življenjepis. Prijavi, kateri so
priložena ustrezna dokazila, naj kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov Center za socialno delo
Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško, z
oznako ''za razpis direktorja''.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem izbirnem postopku.
Center za socialno delo Krško
Št. 100-39/2006-1
Ob-16199/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2, v nadaljnjem besedilu: ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalca za družbene dejavnosti v
občinskem uradu Občine Logatec.
Naloge svetovalca se lahko opravljajo v
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo na svojem delovnem
mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– izvajanje, usklajevanje in nadzor dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja
in gasilstva,
– vodenje postopkov dodeljevanja sredstev za področje športa in mladinske dejavnosti,
– vodenje in organiziranje dela v sprejemni pisarni,
– pomoč pri pripravi in izvedbi javnih razpisov na področju kulture, kulturne dediščine in turizma,
– pomoč pri izvedbi sej občinskega sveta.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
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delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in z bazami podatkov),
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na
podobnih delovnih mestih. Izbirni postopek
se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izpolnjevali natečajne
pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno
nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo
predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne
bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v pro-
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storih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku
osmih dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na
naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis – svetovalec
za družbene dejavnosti«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Št. 100-324/2006-1
Ob-16201/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovanska
knjižnica Ljubljana (Ur. l. RS, št. 54/99) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Slovanska knjižnica Ljubljana.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene
z zakonom in:
– ima visokošolsko izobrazbo družbo
slovne smeri,
– ima opravljen strokovni izpit s področja
bibliotekarstva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih
mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda
imenovan/a za mandatno dobo pet let.
Zaželeno je da kandidat/ka predloži program poslovnega in programskega razvoja
zavoda za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj
na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih kandidat/ka predloži fotokopijo delovne
knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o petih letih delovnih izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo
o opravljenem strokovnem izpitu s področja
bibliotekarstva kandidat/ka predloži fotokopijo
potrdila. Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika
ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V.
stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu
iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega
centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji
ravni in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p.
25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za
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direktorja/direktorico Slovanske knjižnice
Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve
ščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Su 010601/2006
Ob-16230/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB1, št. 35/05, 62/05,
75/05, 113/05, 21/06 in 29/06), Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec – referent za
izvršbe II (m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, pravosodni sodelavec II in pravosodni
sodelavec I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III, na Okrajnem sodišču na Ptuju, Vodnikova ulica 2,
2250 Ptuj.
Okvirni opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju in izdajanju
odločb iz pristojnosti pravosodnega organa
ter vodenje enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah izvršb,
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča ali vodje izvršilne pisarne ali sodnika, ki je z letnim
razporedom določen za to delo.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega 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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– 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 šest mesecev (izda
ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
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uradni dolžnosti (izda ga pristojno krajevno
sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka lahko kandidat ob
prijavi nadomesti s pisno izjavo, 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 in da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu dni
po imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« in z navedbo delovnega
mesta na naslov: Okrajno sodišče na Ptuju,
Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh
po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrajno sodišče na Ptuju
Št. 100-34/2006-1
Ob-16247/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 UPB2, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
medobčinskega notranjega revizorja.
Naloge medobčinskega notranjega revizorja se lahko opravljajo v nazivu notranji
revizor – podsekretar. Uradnik bo na svojem
delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin s področja notranje revizije,
– predpriprava in načrtovanje revizij,
– izvedba revizije in izdelava revizijskih
poročil,
– sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike
preizkušanja NK,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol,
– spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja preverjanja gospodarnosti poslovanja
in notranjih kontrol lokalnih skupnosti,
– izvajanje svetovanja, poročanje občinskemu 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:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
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– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU,
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja oziroma
izpita za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, govorečega v EU,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali
reference z delovnimi izkušnjami na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali
formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne
bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki
so navedena v objavi javnega natečaja, niti
ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v
roku 15 dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – medobčinski
notranji revizor«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka
za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od dneva
objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Ob-16253/06
Slovenska akademija znanosti in umetnosti objavlja javni natečaj za naslednje
prosto uradniško delovno mesto:
sekretar/-ka predsedstva.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
opravljajo v nazivu sekretar/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 11 let delovnih izkušenj s pravnega
področja,
– znanje enega svetovnega jezika,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– pomoč predsedstvu SAZU pri urejanju
pravnih zadev,
– sodelovanje na mednarodnem področju,
– sodelovanje z mediji in zunanjimi institucijami,
– strokovne naloge za upravnega direktorja,
– izdelava zapisnikov izvršilnega odbora,
predsedstva in skupščine.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
obdobje štirih let in je lahko ponovno imenovan/-a. Delo bo potekalo v prostorih SAZU,
Novi trg 3, Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 15 dneh od dneva objave
na naslov: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, Upravna pisarna, Novi trg 3,
1000 Ljubljana.
Dodatne informacije dobite po telefonu
01/470-61-30 (Irena Sbil Novak).
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
roku 8 dni po odločitvi.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
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Ob-16272/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) objavlja
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Dob pri Mirni (m) – tri delovna
mesta,
paznik – za operativno varovanje zavoda, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ
Dob pri Mirni (m) – eno delovno mesto,
paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPMZKZ Celje (m) – tri delovna mesta,
paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m ali
ž) – eno delovno mesto,
paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPKZ Ljubljana (m) – štiri delovna mesta,
paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica (ž)
– eno delovno mesto,
paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPKZ Maribor (m) – eno delovno mesto,
paznik, pooblaščena uradna oseba
v Prevzgojnem domu Radeče (m) – dve
delovni mesti,
višji paznik, vodja izmene, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Maribor (m)
– eno delovno mesto.
Opis dela za delovna mesta paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij.
Opis dela za delovno mesto višji paznik
– vodja izmene:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– pripravljanje razporeda varovanja in
organiziranje dela v izmeni,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov,
– izvajanje usposabljanja paznikov v zavodu.
Delovna mesta paznik se lahko opravljajo na nazivih paznik III, paznik II, paznik I.
Delovno mesto višji paznik – vodja izmene
se lahko opravlja v nazivih višji paznik II, višji paznik I. Izbrani kandidati bodo imenovani
v naziv paznik III oziroma višji paznik II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo prijavljeni kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– spol, kot je označen pri posameznem
delovnem mestu,
– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za
delovna mesta paznik) oziroma višja strokovna izobrazba splošne, tehnične oziroma
druge ustrezne smeri (za delovno mesto
višji paznik – vodja izmene),
– delovne izkušnje v trajanju vsaj šest
mesecev (za delovna mesta paznik) oziroma treh let šest mesecev (za delovno mesto
višji paznik – vodja izmene),
– vozniški izpit B kategorije,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv,
to je strokovni upravni izpit; kandidati, ki
tega izpita nimajo, ga bodo v primeru izbora
morali opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:

Št.

– fotokopijo dokazila o državljanstvu
Republike Slovenije (npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (če ga imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku.«
Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati
pred imenovanjem v naziv predložiti potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
in potrdilo pristojnega sodišča, da niso v kazenskem postopku.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8
dneh od objave posredovati v zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečaj – paznik«
na naslov zavoda, za katerega je kandidat
zainteresiran:
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem,
– Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3,
3000 Celje,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor,
– Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod
23, 1433 Radeče.
Formalno nepopolne vloge se skladno 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.
Usposobljenost kandidatov se bo presojala z osebnim razgovorom in psihološkim
testiranjem.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na sedežu posameznega zavoda za prestajanje kazni zapora oziroma njegovega
oddelka in na terenu, v izmenah. Izbrani
kandidati bodo morali v šestih mesecih po
sprejemu v delovno razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00
in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije dobite na telefonih:
07/30-47-010 pri Ivici Vitez (ZPKZ Dob),
03/426-67-70 pri Jerneji Novak (ZPMZKZ
Celje), 05/610-04-50 pri Lilijani Laganis
(ZPKZ Koper), 01/300-55-30 pri Iris Golob
(ZPKZ Ljubljana), 02/290-96-10 pri Jožici
Benčič (ZPKZ Maribor) in 03/565-83-00 pri
Majdi Lipec (PD Radeče).
Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 1100-31/2006-01072-06 Ob-16278/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
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prostega uradniškega delovnega mesta v
Davčni upravi RS, Davčni urad Postojna:
svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za odmero in kontrolo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Prednost bodo imeli kandidati s pravno
smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev, …
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka,
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/ko
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s 4-mesečnim
poskusnim delom.
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 osebo 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 potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni
urad Postojna, Vojkova ulica 7, 6230 Postojna.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Idi Debevec,
tel. 05/721-13-19.
Davčna uprava RS
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Ob-16279/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki
se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali
sekretar v Uradu generalnega sekretarja.
Delovne naloge:
– strokovno spremljanje in predlaganje
notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne
varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja,
– nadzorovanje in posodabljanje sistema
varovanja,
– usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve,
– oblikovanje pravnih mnenj in dajanje
pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja,
– priprava strokovnih informacij, poročil
in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah
za potrebe služb DZ.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji
svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar),
– najmanj UNIV izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila
in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu
bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom
sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
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dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001
Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Urad
GS« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za
organizacijo in kadre, na telefonski številki
01/478-94-66.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor
Št. 110-58/2006-1401
Ob-16281/06
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:
referent v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
referent III, referent II in referent I.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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:
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske smeri ali gimnazija,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu ali maturi,
– 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.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati in kandidatke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod
pogojem, da v primeru izbire na delovno
mesto strokovni upravni izpit opravijo najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv,

strokovni izpit iz upravnega postopka pa v
štirih mesecih od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat, ki bo predložil le pisno
izjavo o nekaznovanosti, 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, lahko pa tudi na
podlagi razgovora s kandidati ali s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi aplikacijami Spis 1.45, MPZT,
FORM, MRVL.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
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 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. 110-19/2006
Ob-16462/06
Upravna enota Krško objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec za nedoločen čas s polnim
delovnim časom v Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec na tem
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov,
– druge upravne naloge (prijava pridelka,
spremnica),
– vodenje in vzdrževanje evidence
GERK in registra kmetijskih gospodarstev.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno 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
letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov Upravna enota Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško (z oznako »javni natečaj«).
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Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po odločitvi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 07/498-14-08.
Upravna enota Krško
Št. 111-3/2006
Ob-16463/06
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji
Grad objavlja razpis za:
– učitelja razrednega pouka za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2006
do 30. 6. 2007,
– učitelja angleškega jezika za določen
čas s krajšim delovnim časom od 1. 9. 2006
do 31. 8. 2007,
– učitelja matematike in pedagogike
za določen čas s krajšim delovnim časom
od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje 1. 9. 2006, razen če je drugače
določeno.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 14/6
Ob-16464/06
V skladu s 55. členom ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05) ter v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96), Svet
zavoda Ljudske univerze Lenart, Nikova 9,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, razpisuje
delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– ima pedagoško – andragoško izobrazbo oziroma si jo pridobi v obdobju 1 leta,
– ima opravljen strokovni izpit oziroma ga
opravi najkasneje v obdobju 1 leta,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– mandat traja 5 let, pričetek predvidoma
1. 9. 2006.
Zavod si pridržuje pravico, da sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od
polnega.
Prijave z ustreznimi dokazili, življenjepisom in vizijo razvoja zavoda pošljite v roku
8 dni od objave razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Ljudska univerza Lenart, Nikova 9,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, s pripisom
»Prijava na razpis«. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda
Ljudske univerze Lenart
Št. 1100-29/2006/1
Ob-16465/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Direktoratu za šport (št. javnega natečaja:
1100-29/2006).
Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu višji svetovalec II.

Št.

Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati(ke) za zasedbo delovnega mesta,
so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pedagoške smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na področju športa.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– 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.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljub
ljana, oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
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Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. …. in navedbo delovnega mesta«),
Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja 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. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1522/2006
Ob-16470/06
Dom starejših občanov Ljubljana-MostePolje na podlagi 34. člena Statuta doma in
sklepa Sveta doma z dne 30. 5. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorja doma.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
pogoje iz 56. ali 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Direktor bo imenovan za obdobje 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela kandidati pošljejo v zaprtih kuvertah v 15 dneh, po objavi razpisa
na naslov: Dom starejših občanov LjubljanaMoste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana, z
oznako »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
DSO Ljubljana Moste-Polje
Su 010601/2006
Ob-16484/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2,
Ur. l. RS, št. 32/06), Okrožno sodišče v Celju, objavlja javni natečaj za prosti uradniški
delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, dve prosti mesti.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na Okrožnem sodišču v Celju.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega svetovnega jezika.
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Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Okvirna vsebina dela: proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava
obrazložitve odločitve, spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne
literature, sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika, priprava splošnih
aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih
gradiv, priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti na
slednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti
alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo moral
izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, Celje, z
oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika Okrožnega sodišča v Celju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-16485/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 59. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/06 - UPB 2) in Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v OU Občine Škocjan s št.
10202-0002/2005 z dne 31. 12. 2005, objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto
direktorja v Občinski upravi Občine
Škocjan.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec. Izbrani/-a kandidati/-ke bo naloge
izpolnjeval/-a v nazivu višji svetovalec I.
Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še:
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Posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta, ki so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– sposobnost organizacije dela in vodenja ljudi,
– poznavanje dela z računalnikom,
– natančnost pri delu.
Kandidati/ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo le
tega opraviti v enem letu od imenovanja v
naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delavske knjižice iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
druga dokazila,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo, 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 tajanju več kot šest mesecev,
– dokazilo o znanju tujega jezika angleščine in francoščine.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8
dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Ne
odpiraj prijava na javni natečaj – delovno
mesto direktorja«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni
izbiri. Z izbranim kandidatom/-kam bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, za dobo imenovanja petih let, s polnim delovnim časom in
3-mesečnim poskusnim delom.
Občina Škocjan
Št. 108-3/2006-8
Ob-16495/06
Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, razpisuje na
podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/ico je lahko imenovan kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju:
kandidat), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV,
– ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit po ZSV
(57. člen ZSV),
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja,
– znanje italijanskega jezika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in kratkim življenjepisom se pošlje s priporočeno pošto na Svet Centra za socialno
delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož,
z oznako »Ne odpiraj-prijava na razpis«, v
roku 8 dni od datuma objave tega razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od datuma objave razpisa.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
obdobje petih let.
Svet CSD Piran
Št. 47/2006
Ob-16496/06
Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok,
Šentvid pri Stični skladno s 23. in 24. členom Statuta zavoda razpisuje prosto delovno mesto
direktorice/direktorja
z naslednjimi pogoji:
– visoka izobrazba medicinske smeri, s
specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezna organizacijska in upravljalska
znanja.
Mandat direktorice/direktorja traja štiri
leta, kandidat pa je lahko ponovno imenovan.
Prijave z oznako »Za razpis«, skupaj z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
priloženim programom strokovnega razvoja
zavoda naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Št. 100-6/2006
Ob-16502/06
Republika Slovenija, Upravna enota Idrija objavlja v skladu s 56. členom in prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo), Ur. l.
RS, št. 35/06, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu referent III,
referent II in referent I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu referent III, v prostorih Upravne enote Idrija.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– znanje uradnega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– srednješolska izobrazba upravne ali
ekonomske smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V naziv se lahko izjemoma imenuje kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi
najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje
v naziv razveljavi.
K pisni prijavi z življenjepisom ter morebitnimi referencami o dosedanjem delu, morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
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– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj
– referent« na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Idrija, Študentovska ulica 2,
5280 Idrija, v roku 8 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
dne objave na spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bodo kandidati,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti
akta o izbiri sklenjena pogodba zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Mojca Drešček, tel.
05/37-34-326.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške ali ženske.
Upravna enota Idrija

Druge objave
Št. 363/06
Ob-16438/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov
na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo
v letih 2007-2009 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: programski poziv,
oznaka JP 22 PROG – 2007-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja poziva:
Predmet poziva je triletno financiranje
javnih kulturnih programov. Izvajalci javnih
kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne
osebe na naslednjih področjih ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in
knjiga (v nadaljevanju: izvajalci).
Zakon o uresničevanju interesa za kulturo
opredeljuje javni kulturni program v 56. členu:
“Javni kulturni program je kulturna dejavnost,
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ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in
jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere,
da ga država ali lokalna skupnost financira na
primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni
program je določen s cilji kulturnega izvajalca,
ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne
politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi
in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in
višina sredstev se določi v skladu s temi cilji
na podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega
zakona.”
2. Cilji poziva:
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih
javnih kulturnih programov, katerih dosedanje
delovanje je bilo po kvalitativnih in po kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti
ovrednoteno kot vrhunsko oziroma kakovostno ter uspešno, obsežno in konsistentno,
njihovi večletni programi dela pa vključujejo
cilje in prioritete kulturne politike za naslednje
triletno obdobje.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
na navedenih razpisnih področjih so: spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti na področju
kulture, trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne
in zahtevnejše umetniške in knjižne produkcije na najširšem področju Republike Slovenije
in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru; spodbujanje izvirne in sodobne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske in
knjižne produkcije in profiliranih mednarodnih
festivalov; spodbujanje tistih izvajalcev, ki se
s svojimi progami vključujejo v mednarodni
prostor; spodbujanje tistih izvajalcev, ki svoje
programe namenjajo otrokom in mladini ter se
sistematično posvečajo kulturni vzgoji; spodbujanje tistih programov s področja kulture,
ki imajo širše posredne ekonomske učinke in
vplivajo na razvoj človeških virov, ter spodbujanje programov, ki vključujejo sodelovanje
med vladnim in nevladnim sektorjem.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Določni kriteriji in
zahteve na posameznih področjih poziva so
navedeni kot posebni prednostni kriteriji in so
razvidni iz dokumentacije poziva.
3. Pomen izrazov in deleži upravičenih
stroškov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim
kriterijem. Izbrani izvajalec je upravičen do
sofinanciranja programa za naslednje vrste
stroškov: programskih materialnih stroškov,
splošnih stroškov delovanja in stroškov dela.
Gospodarske organizacije niso upravičene do
sofinanciranja splošnih stroškov delovanja in
stroškov dela zaposlenih. Zaprošeni znesek
financiranja celotnega programa lahko dosega največ 70% vseh predvidenih stroškov.
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni meri,
po obsegu in načinu izvajanja programa opre-
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deljuje njegovo dejavnost. Predlagatelj lahko
v Prijavnem obrazcu 1 navede le eno osnovno področje, kandidira pa lahko tudi za financiranje drugih sklopov ali enot.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot, v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programskega sklopa ob navedenih
odstotkih tudi ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju
(posebni pogoji!).
Programski sklopi in/ali enote z ostalih
razpisnih področij so sklopi, ki sodijo na druga
razpisna področja JP 22 PROG – 2007-2009,
ne opredeljujejo osnovne oziroma poglavitne
dejavnosti predlagatelja in so lahko kot nebistvene sestavine vloge predmet prijavljenega
programa.
Sklop Nakup opreme predvideva financiranje stroškov, nastalih z nakupom opreme,
ki je nujno potrebna za izvedbo programa.
Do sofinanciranja nakupa opreme je upravičen le predlagatelj, katerega programski predlog je izbran v sofinanciranje. Zaprošena
sredstva za sklop Nakup opreme ne smejo
presegati 1,000.000 SIT. Do sofinanciranja
teh stroškov gospodarske organizacije niso
upravičene.
Na področju glasbenih umetnosti in knjige
ministrstvo kot upravičene stroške za sklopa
»naročilo izvirnega slovenskega glasbenega
dela« in »izdaja knjig« priznava razpone avtorskih honorarjev, ki so navedeni v dokumentaciji poziva (Obrazec 4).
Programska enota je zaključena programska aktivnost, ki je dostopna javnosti,
na primer: konkretna produkcija, mednarodno
gostovanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, knjižni naslov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih in vseh programskih
enotah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
4. Osnovna razpisna področja:
Ministrstvo na področjih poziva razpisuje
naslednje sklope:
4.1 Uprizoritvene umetnosti:
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
organizacija mednarodnih festivalov in platform; mednarodno sodelovanje. Sestavni del
programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.
4.2 Glasbene umetnosti:
Glasbeno-scenska, folklorna in baletna
produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija festivalov in koncertnih ciklov; organizacija mednarodnih festivalov; glasbeno
založništvo (izdaja glasbenih revij, izdaja notnih izdaj; izdaja na nosilcih zvoka); naročila
izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij; glasbenoinformacijska dejavnost, mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je
lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.
4.3 Vizualne umetnosti:
Organizacija razstavnih in festivalskih
programov v Sloveniji; mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi
sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.
4.4 Intermedijske umetnosti:
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
organizacija mednarodnih festivalov; mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je
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lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.
4.5 Knjiga:
Izdaja knjig; izdaja revij; razvijanje bralne kulture; organizacija literarnih festivalov in
mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem pozivu:
5.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz
katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme
biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije,
katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– na področjih poziva v vlogi producenta,
organizatorja ali založnika delujejo vsaj tri leta
(obvezno dokazilo: izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju
pogojev za triletno obdobje, ki je sestavni del
dokumentacije poziva!). Če organizacija za
opravljanje dejavnosti iz prve alineje še ni registrirana 3 leta, je pooblaščena oseba navedeni Izjavi dolžna priložiti poročilo, s katerim
izkazuje kontinuirano izvajanje programa v
letih 2004-2006 v vlogi producenta, organizatorja ali založnika;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali 2006,
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do
ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana
dokumentacija ministrstva za leta 2004, 2005
in 2006; obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva!);
– predlagajo program oziroma programske
sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in
ne presega višine, določene v dokumentaciji
poziva, za posamezen sklop (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih sredstev!);
– ne prijavljajo programskih enot, ki so že
bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva za leto 2005
ali 2006, na razpisih Filmskega sklada RS ali
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že
izbranimi programskimi enotami!).
6. Posebni pogoji za sodelovanje na pozivu: Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne
pogoje:
6.1. Na področju uprizoritvenih umetnosti:
6.1.1 Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja uprizoritvenih umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju
2004-2006 vključeval:
– najmanj 9 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in 9 enot sklopa Mednarodna gostovanja;
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– ali 3 sklope Organizacija mednarodnih
festivalov in platform (najmanj 30 enot s področja uprizoritvenih umetnosti, od tega najmanj 15 tujih gostovanj – razen v primeru
organizacije platforme).
6.1.2 Posebni pogoji, vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2007-2009
Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja uprizoritvenih umetnosti izvajalci:
– ki v obdobju 2007-2009 zaprošajo za
sofinanciranje najmanj 9 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 15 enot sklopa Mednarodno sodelovanje in katerih zaprošena vsota za sklop
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ne
presega 20,000.000 SIT na letni ravni, za
sklop Mednarodno sodelovanje pa ne presega 5,000.000 SIT na letni ravni;
– ali ki v obdobju 2007-2009 zaprošajo
za sofinanciranje najmanj 3 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform
(najmanj 30 enot s področja uprizoritvenih
umetnosti, od tega najmanj 15 tujih gostovanj
– razen v primeru organizacije platforme),
2 enoti sklopa Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji in 10 enot sklopa Mednarodno
sodelovanje in katerih zaprošena vsota za
sklop Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
ne presega 20,000.000 SIT na letni ravni, za
sklop Mednarodno sodelovanje ne presega
5,000.000 SIT na letni ravni in za sklop Organizacija mednarodnih festivalov in platform ne
presega 15,000.000 SIT.
6.2. Na področju glasbenih umetnosti:
6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2004-2006:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja glasbenih umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju
2004-2006 vključeval:
– najmanj 15 enot v sklopu najmanj 6 koncertnih ciklov, festivalov ali glasbeno scenskih
ter baletnih in folklornih produkcij,
– ali najmanj 30 enot v sklopu najmanj 3
mednarodnih festivalov,
– ali najmanj 30 koncertov ali produkcij v
sklopu najmanj šestih mednarodnih turnej,
– ali naročila in javne izvedbe oz arhivske
posnetke najmanj 45 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij,
– ali izdajo najmanj ene revije s področja
glasbe v letnem obsegu najmanj 50 avtorskih
pol in najmanj 6 številk letno,
– ali izdajo najmanj 30 zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini
najmanj 45 minut,
– ali najmanj 50 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani,
– izvajanje brezplačne glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj 30
glasbenimi organizacijami oziroma posamezniki ter s prostorskim dostopom najmanj 4
dni tedensko.
6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2007-2009:
6.2.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja:
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem pozivu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih
2007-2009 zaprošajo za:
– sofinanciranje najmanj 6 koncertnih
ciklov, festivalov ali glasbeno scenskih ter
baletnih in folklornih produkcij z najmanj 30
enotami (letno najmanj dva glasbena festivala, cikla ali glasbeno scenski ter baletni in
folklorni produkciji v obsegu najmanj 5 enot v
posameznem sklopu),

– ali za sofinanciranje najmanj 3 mednarodnih festivalov, ki vključujejo najmanj 30
enot (letno najmanj en mednarodni festival
v obsegu najmanj desetih enot in v trajanju
najmanj 10 dni),
– ali za sofinanciranje najmanj 6 mednarodnih turnej, ki vključujejo najmanj 30 koncertov ali predstav (letno najmanj 2 mednarodni
turneji, ki vključujeta najmanj 10 koncertov ali
predstav ali najmanj 2 mednarodni glasbeno
scenski ali baletni produkciji z najmanj 5 ponovitvami letno),
– ali za sofinanciranje naročil najmanj 45
izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij (letno najmanj 15 izvirnih slovenskih
glasbenih del ali koreografij),
– ali za sofinanciranje izdaje najmanj ene
revije z glasbenega področja letno v obsegu
najmanj 50 ap in najmanj 6 številk,
– ali za sofinanciranje izdaje najmanj 30
zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500
izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj
10 zgoščenk letno),
– ali sofinanciranje najmanj 50 notnih izdaj
v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem
obsegu najmanj 250 strani (najmanj 15 notnih
izdaj letno),
– ali sofinanciranje izvajanja brezplačne
glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj 100 glasbenimi organizacijami
oziroma posamezniki ter s dostopom v prostore najmanj 5 dni tedensko, do podatkovnih
baz pa neomejeno,
– ali ki izpolnjujejo posebne pogoje za prijavo na področje glasbene umetnosti in prijavljajo posamezne enote na drugih programskih sklopih s področja glasbene umetnosti,
– ali ki izpolnjujejo posebne pogoje na
drugem področju javnega poziva in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja glasbene
umetnosti.
6.2.2.2. Posebni pogoji, vezani na višino
zaprošenih sredstev:
– Najvišja zaprošena vsota za sofinanciranje sklopa naročil izvirnih glasbenih del ali
koreografij ne sme presegati 10,000.000 SIT
skupne vrednosti letno, zaprošena sredstva
za posamezno enoto pa ne smejo presegati
višine, določene v tarifniku, ki je del razpisne
dokumentacije.
– Najvišja zaprošena vsota za programski
sklop koncertni cikli in festivali letno ne sme
presegati 20,000.000 SIT.
– Najvišja zaprošena vsota za sklop
mednarodni festivali letno ne sme presegati
30,000.0000 SIT.
– Najvišja zaprošena vsota za programski
sklop glasbeno založništvo letno ne sme presegati 20,000.000 SIT, pri čemer zaprošena
sredstva za izdajo glasbene revije letno ne
smejo presegati 15,000.000 SIT, za posamezno notno izdajo 700.000 SIT, za posamezno
izdajo na nosilcu zvoka pa 800.000 SIT.
– Najvišja zaprošena vsota za programski
sklop mednarodno sodelovanje letno ne sme
presegati 10,000.000 SIT.
– Najvišja zaprošena vsota za programski
sklop glasbeno scenske, folklorne in baletne
produkcije letno ne sme presegati 15,000.000
SIT.
– Najvišja zaprošena vsota za sklop glasbenoinformacijske dejavnosti letno ne sme
presegati 30,000.000 SIT.
6.2.2.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo
programa:
– Vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti najmanj
enkrat javno predstavljeno ali arhivirano v koledarskem letu, v katerem prijavitelj zaproša
za njegovo sofinanciranje (obvezno dokazilo:
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v koledarskem letu, v katerem zaproša za
njegovo sofinanciranje, najmanj enkrat javno
predstavljeno oziroma arhivirano).
– Za programski sklop glasbeno-informacijska dejavnost mora prijavitelj zagotavljati vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in
celotnega glasbenega področja, ter lastništvo
oziroma najem prostorov delovanja, do katerih
bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brezplačen,
javen dostop, zagotavljati pa mora tudi neomejen dostop do podatkovnih baz preko spleta
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo zagotavljal vsebinsko pokritje
vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega
področja, ter najmanj 5 dni tedensko omogočal
brezplačen in prost dostop v lastniške oziroma
najemniške prostore, do podatkovnih baz preko spleta pa neomejeno).
6.3. Na področju vizualnih umetnosti
6.3.1. Posebni pogoji vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu JP1 2007/2009 s področja
vizualnih umetnosti izvajalci, katerih program
je v obdobju 2004-2006 vključeval:
– organizacijo najmanj 15 (petnajst) enot
programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji;
– ali najmanj 8 (osem) enot programskega
sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih
programov v Sloveniji in najmanj 5 (pet) enot
programskega sklopa Mednarodno sodelovanje.
6.3.2. Posebni pogoji vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2007-2009:
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem pozivu s področja
vizualnih umetnosti izvajalci:
– ki zaprošajo za najmanj šest (6) in največ osem (8) enot sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji na
letni ravni, pri čemer najvišja zaprošena vsota
ne sme presegati 1,500.000 SIT na enoto, in
12,000.000 SIT za celoten sklop na leto;
– ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj štirih (4) in največ šestih (6) enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in
festivalskih projektov v Sloveniji in najmanj
dveh (2) in največ štirih (4) enot sklopa Mednarodno sodelovanje na letni ravni: skupno
pa najmanj šestih (6) in največ osmih (8) enot,
pri čemer najvišja zaprošena vsota za sklop
mednarodno sodelovanje ne sme presegati
2,000.000 SIT za enoto in 8,000.000 SIT za
celoten sklop na leto;
– ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega poziva in prijavljajo
sklope ali enote tudi s področja vizualnih
umetnosti.
6.4. Na področju intermedijskih umetnosti:
6.4.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2004-2006:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja intermedijskih umetnosti tisti izvajalci, ki so v letih v l. 2004-2006
izvedli najmanj:
– tri produkcije in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja;
– ali katerih izvedba v letih 2004-2006
vključuje organizacijo vsaj enega mednarodnega festivala intermedijskih umetnosti in
vsaj tri produkcije ali tri enote mednarodnega
sodelovanja.
6.4.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2007-2009:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na javnem pozivu s področja inter-
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medijskih umetnosti izvajalci, ki v obdobju
2007-2009:
– prijavljajo najmanj tri produkcije in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja
letno;
– ali, ki prijavljajo vsaj en mednarodni festival intermedijskih umetnosti letno in vsaj tri
produkcije ali tri enote mednarodnega sodelovanja letno;
– ali ki zaprošajo za vsoto največ
20,000.000 SIT na sklop;
– v primeru, da prijavljajo sklop Organizacija mednarodnih festivalov, le-tega sestavlja
najmanj deset enot, od katerih jih je najmanj
50% iz tujine;
– prijavljajo programske sklope z udeležbo več različnih avtorjev.
6.5. Na področju knjige:
6.5.1. Posebni pogoji vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja knjige izvajalci,
katerih program je v obdobju 2004-2006 vključeval:
– izdajo najmanj štiriindvajsetih (24) prvič
izdanih knjižnih naslovov s področij leposlovja
in humanistike,
– ali izdajo najmanj ene (1) revije z navedenih področij v letnem obsegu najmanj 50
ap in najmanj 6 številk letno,
– ali vsakoletno izvedbo mednarodnega
literarnega festivala oziroma vsakoletno izvedbo najmanj treh (3) različnih enot mednarodne dejavnosti.
6.5.2. Posebni pogoji vezani na obseg
programske prijave za obdobje 2007-2009:
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem pozivu s področja
knjige izvajalci,
– ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj
štiriindvajsetih (24) in največ stotih (100) knjižnih naslovov s področij leposlovja in humanistike, ki bodo izšli v obdobju 2007-2009, ki
zagotavljajo naklado najmanj 500 izvodov za
prozno leposlovje in humanistiko ter najmanj
300 izvodov za poezijo na posamezen naslov
in katerih zaprošena vsota za sklop ne presega 55,000.000 SIT na letni ravni,
– ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj ene (1) revije v letnem obsegu najmanj
50 ap in najmanj 8 številk, v kateri oglasni
prostor revije ne presega 10% celotnega
prostora posamezne številke (oglaševalske
vsebine določa 46. člen Zakona o medijih), ki
zagotavljajo naklado revije najmanj 400 izvodov na posamezno številko in katerih najvišja
zaprošena vsota na letni ravni ne presega
25,000.000 SIT letno na posamezno revijo,
– ali ki zaprošajo za sofinanciranje mednarodnega literarnega festivala v višini največ 20,000.000 SIT na letni ravni oziroma
najmanj treh (3) različnih enot mednarodne
dejavnosti v višini največ 7,000.000 SIT na
sklop na letni ravni; ki zaprošajo za sofinanciranje sklopa razvijanje bralne kulture v višini
največ 6,000.000 sit na letni ravni,
– ali ki izpolnjujejo enega izmed naštetih
pragov in prijavljajo tudi enote z drugih naštetih programskih sklopov,
– ali ki izpolnjujejo posebne pogoje na
drugem področju javnega poziva in prijavljajo
sklope ali enote tudi s področja knjige.
7. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog
ugotavlja pristojni uslužbenec, ki bo po zaključku poziva predlagal zavržbo vlog neupravičenih oseb. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih
ali posebnih pogojev bo pristojni uslužbenec
predlagal zavrnitev celotne vloge.
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Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru izvajalca
javnega kulturnega programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po
pregledu poročil za leto 2006) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija
programa, dela programa ali projektov) v letu
2007 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
8. Splošni kriteriji poziva:
8.1. Kakovost in uspešnost predlagatelja na posameznem programskem sklopu v
letih 2004, 2005 in 2006, s poudarkom na
letu 2005 (najvišje možno število dodeljenih
točk je 45):
– ocena uspešnosti in kakovosti izvedbe
programa v letih 2004-2006, s poudarkom na
letu 2005; do 15 točk,
– aktualna, raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
do 10 točk,
– odmevnost v strokovni javnosti (število kritiških odmevov, nagrad, udeležb na
pomembnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference – glej obvezne priloge!); do
10 točk,
– dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor,
evropsko občinstvo, svetovno občinstvo); do
5 točk,
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja za izvedbo programa v letih
2004-2006 z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. do 5 točk.
8.2. Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega programskega sklopa za obdobje 2007-2009 (najvišje možno število dodeljenih točk je 40):
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; do 15 točk,
– aktualna, raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev, s poudarkom na
stopnji vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev; do 10 točk,
– stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta; do 5 točk,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem točk kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti; do 5 točk,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen programski sklop; do
5 točk.
8.3. Prednostni kriteriji po posameznih
področjih poziva: (najvišje možno število dodeljenih točk za sklop prednostnih kriterijev
je 15):
8.3.1 Na področju uprizoritvenih umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– se pripravljajo v koprodukciji z javnimi zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami,
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi producenti,
– premorejo izdelan načrt postprodukcije
z izvedbo izven kraja nastanka.
8.3.2 Na področju glasbenih umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– izkazujejo visoko zastopanost slovenske
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
– izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje
glasbenih dogodkov in del (zagotavljanje primerne dostopnosti),
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– zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne
tovrstne ponudbe premalo.
8.3.3 Na področju vizualnih umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– upoštevajo tradicionalne zvrsti likovnih
umetnosti, arhitekture in oblikovanja;
– izkazujejo sodobne študijske pristope v
organizaciji razstavnih in festivalskih sklopov;
– načrtujejo posebne popularizacijske programe;
– zagotavljajo sodelovanje javnih zavodov
oziroma neprofitnih organizacij;
– predvidevajo stimulativno neposredno
podporo ustvarjalcem v obliki razstavni;
– in za sklop Mednarodno sodelovanje, ki
– načrtujejo udeležbo slovenskih avtorjev
na uglednih mednarodnih umetniških sejmih.
8.3.4 Na področju intermedijskih umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– zagotavljajo mednarodne koprodukcije,
– problematizirajo aktualne pojave na področju digitalne kulture,
– izkazujejo interdisciplinarne in raziskovalne pristope,
– se povezujejo z drugimi slovenskimi intermedijskimi producenti.
8.3.5 Na področju knjige bodo prednostno
obravnavani programi, ki:
– pomembno prispevajo k sistematičnemu
razvoju bralne kulture ter promociji leposlovja
in humanistike na nacionalni ravni,
– pomembno prispevajo k promociji vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike
na mednarodni ravni,
– predvidevajo stimulativno ovrednotenje
avtorskega dela,
– zagotavljajo večji delež udeležbe slovenskih avtorjev oziroma avtorjev s prednostnih seznamov prevodne literature,
– zagotavljajo nižjo končno ceno knjig in
revij ter njihovo čim večjo dostopnost na kar
najširšem ozemlju Slovenije v knjižnicah, knjigarnah oziroma preko drugih prodajnih poti.
9. Kriteriji za nakup opreme:
– nujnost nakupa predlagane opreme za
izvajanje javnega kulturnega programa; do
50 točk,
– glede na obseg in finančno konstrukcijo
uravnotežen predlog nakupa opreme; do 40
točk,
– omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk.
10. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi oziroma programski sklopi predlagatelja, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje oziroma bodo dosegli vsaj 81 točk od
100 možnih.
Povzetek načina ocenjevanja: posamični
splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, posebni razpisni kriteriji pa se točkujejo
kot sklop in ne posamično. Na JP 22 PROG2007-2009 bodo izbrani predlagatelji, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij za osnovna razpisna področja uvrstilo na seznam odobrenih izvajalcev javnih
kulturnih programov za obdobje 2007-2009.
Najvišje število prejetih točk na posameznem
programskem sklopu je 100 točk. Najvišje
število prejetih točk za celoten program je
100 točk (skupno število prejetih točk deljeno
s številom odobrenih sklopov). Najnižji seštevek točk na posameznem programskem
sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk.
Višina odobrenih sredstev za programske
sklope je odvisna od skupne višine prejetih
točk za posamezni programski sklop (od 81
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do 100 točk), pri čemer je možno število točk
za splošne razpisne kriterije, navedene pod
točko 8.1. 45 točk, za splošne kriterije poziva,
navedene pod točko 8.2. 40 točk, za posebne
razpisne kriterije, navedene pod točko 8.3, pa
15 točk. Ocenjevanje programskih sklopov bo
potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk),
kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo
(do 80 točk), pri čemer bodo v predlog za izbor posredovani tisti predlogi nakupa opreme,
ki bodo dosegli najmanj 81. točk.
11. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet programskega poziva JP 22 PROG- 2007-2009 znaša: 1.220,000.000 SIT v letu 2007 (okvirno
5,090.070 €), v letih 2008 in 2009 pa upoštevajoč okvirno 5% rast glede na vrednost
iz leta 2007. Okvirne razpisne vrednosti po
razpisnih področjih in dodatnih programih za
približno število izbranih programov oziroma
predlagateljev so naslednje:
– uprizoritvene umetnosti: 230,000.000
SIT letno (okvirno 959.773 €) za največ 12
izbranih predlagateljev,
– glasbene umetnosti: 250,000.000 SIT
letno (okvirno 1,043.232 €) za največ 15 izbranih predlagateljev,
– vizualne umetnosti: 45,000.000 SIT letno (okvirno 187.782 €) za največ 4 izbrane
predlagatelje,
– intermedijske umetnosti: 60,000.000 SIT
letno (okvirno 250.375 €) za največ 5 izbranih
predlagateljev,
– knjiga: 635,000.000 SIT letno (okvirno
2. 649.808 €) za največ 20 izbranih predlagateljev.
12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskih letih 2007, 2008
in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna
RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bo sklenjena
triletna pogodba, bodo za leti 2008 in 2009
pozvani k predložitvi podrobnejšega programa
dela za vsako leto posebej. Vsebina in obseg
programa za vsako naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, sklenjenemu na podlagi predloga strokovne komisije
in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra. V primeru, da bosta vsebina in obseg
večletnega programa opredeljena skladno z
vsemi določili za vsako leto posebej, tedaj
vmesni postopek poziva ni potreben in tudi ni
potrebno sklepati dodatka k pogodbi.
13. Rok prijave:
Dokumentacija poziva bo od 9. 6. 2006
dosegljiva na vložišču ter na spletni strani
Ministrstva za kulturo (http://www.gov.si/mk).
Vloge predlagateljev bo ministrstvo sprejemalo do vključno 8. 9. 2006.
14. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski in kontrolni obrazec z navedbo bistvenih sestavin
vloge);
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev);
– prijavni obrazec 3 (zbirni obrazec za obdobje 2007-2009);
– prijavni obrazci 4 (zbirni obrazci po programskih sklopih);
– prijavni obrazci 5 (obrazci po programskih enotah);
– vzorec triletne pogodbe, ki jo predlagatelj parafira v spodnjem desnem kotu in s tem
izjavlja, da se strinja s pogodbenimi pogoji.

Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1-5,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno
v 1. alineji točke 5.1,
– fotokopije vsaj petih referenčnih kritik,
povezanih z dejavnostjo predlagatelja v letih
2004-2006 in objavljene v nacionalnih medijih,
– parafiran vzorec triletne pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
poziva (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
15. Oddaja in dostava predlogov:
15.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko
enoto in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 8. 9. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na programski poziv z oznako JP 22 PROG2007-2009, z obvezno navedbo osnovnega
razpisnega področja (npr. knjiga). Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Če je predlagatelj pri navajanju osnovnega razpisnega področja od točke 4.1 do
4.5 v dvomu oziroma če je predlagatelj programskih sklopov na več razpisnih področjih,
naj navede le enega, t.j. tistega, ki v pretežni
meri opredeljuje njegovo poglavitno, osnovno
programsko dejavnost.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 9.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču ministrstva.
15.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo poziva in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka
poziva z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si;
Glasbene umetnosti: Biserka.Močnik@
gov.si;
Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si;
Intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si;
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Knjiga: Uros.Grilc@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih instrukcij,
ki se bodo odvijale 23. 6. 2006 na Maistrovi
10, sejna soba v pritličju in sicer: za področje
knjige od 9.30 do 11. ure, za področje uprizoritvenih umetnosti od 11. do 12.30, za področje glasbenih umetnosti od 12.30 do 14. ure,
za področje vizualnih umetnosti od 14. do 15.
ure in za področje intermedijskih umetnosti od
15. do 16. ure.
17. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 14.
18. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitivi
predlagatelja obvestilo predvidoma do 23. 11.
2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
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vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
19. Projektni razpisi 2007 (informacija!):
1. Javni razpis za izbor projektov na
področjih umetnosti in knjige za leto 2007
bo predvidoma objavljen konec novembra
2006. Predlagatelji javnih kulturnih programov, ki bodo izbrani na področjih poziva JP
22 PROG- 2007-2009, v obdobju 2007-2009
s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati
na javnih razpisih oziroma javnih pozivih, z
izjemo ciljnih razpisov, kolikor to izhaja iz navedbe pogojev.
2. Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev
programov poklicnega usposabljanja za
leto 2007 bo predvidoma objavljen konec
novembra 2006, na katerem bodo lahko
kandidirali tudi izvajalci javnih kulturnih programov.
Ministrstvo za kulturo
Št. 29/06
Ob-16439/06
Naziv pogodbe: Pogodba o donaciji zunanje pomoči Evropske skupnosti (št. pogodbe
o donaciji: 7175103-03-01-0016)
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Sklic na objavo: Nacionalni program PHARE 2003, Ekonomska in socialna kohezija,
Vse na enem mestu, SI2003/004-938-13
obvestilo
Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije
d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, o
objavi poziva za predložitev ponudb za
izvedbo storitev »Promocijske aktivnosti
v okviru projekta Idrijsko-Cerkljanska
vstopna točka«
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, poziva
k predložitvi ponudb za izvedbo promocijskih
aktivnosti, skladnih s pravili celostne podobe
VEM za potrebe projekta Idrijsko-Cerkljanska
vstopna točka, financirane iz naslova Nacionalni program PHARE 2003, Ekonomska in
socialna kohezija, Vzpostavitev sistema »Vse
na enem mestu« SI 2003/004-938-13.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslovu ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, na tel. 05/374-39-12, faks 05/372-01-81,
e-pošta: samo.trebizan@icra.si. Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 2006 do 14. ure.
ICRA d.o.o. Idrija

Ob-16245/06
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu
(Ur. l. RS, št. 102) objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za leto 2005
z mnenjem pooblaščenega aktuarja in
posebnim revizorjevim mnenjem.

A
B
I
a)
b)
II
III
IV
C
D
I
II
III
IV
E
I
II
III
IV
F
G
A
I
II
III

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2005 v TSIT
SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
Zemljišča in zgradbe
Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposredn. izvajanju zavaroval.
dejavnosti
Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
Druge finančne naložbe
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Terjatve
Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
Druge terjatve
Nevplačani vpoklicani kapital
Razna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
Denarna sredstva
Odkupljene lastne delnice
Zaloge in druga sredstva
Aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca
OBVEZNOSTI
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

31. 12. 2005
27.536.355
21.547
26.747.717
0
0

31. 12. 2004
18.935.201
22.225
18.360.000
0
0

Indeks rasti
145
97
146
/
/

0
4.029.343
22.718.374

0
2.425.923
15.934.076

/
166
143

0
0
142.362
0
0
142.362
0
26.239
17.012
9.227
0
0
598.490
0
27.536.355
1.092.982
1.149.950
0
0

0
0
77.463
636
0
76.827
0
45.073
27.925
17.148
0
0
430.440
0
18.935.201
777.829
965.000
0
0

/
/
184
0
/
185
/
58
61
54
/
/
139
/
145
141
119
/
/
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IV
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VI
VII
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Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
Rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček ali čista izguba prejšnjih let
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta
Podrejene obveznosti
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Čiste prenosne premije
Čiste matematične rezervacije
Čiste škodne rezervacije
Čiste rezervacije za bonuse in popuste
Izravnalne rezervacije
Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Zav.-tehn. rezerv.v korist življenj. zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
Obvezn.za finanč. naložbe pozav. iz naslova pozavaroval. pogodb pri cedentih
Druge obveznosti
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
Obveznosti do bank
Ostale obveznosti
Pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančna evidenca
Največja vrednost skupnih naložb v posamezno finančno organizacijo znaša
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 01.01. do 31. 12. 2005 v TSIT
Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Prihodki od naložb
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Drugi čisti zavarovalni prihodki
Čisti odhodki za škode
Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
Sprememba matematičnih rezervacij
Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
Čisti odhodki za bonuse in popuste
Čisti obratovalni stroški
Str.stor.fiz.os.,ki ne opravlj. dejavn. (stroški po pog. o delu, pog. o avtor. delu in
v zvezi z drugimi pravn. razm.), skupaj z dajatv., ki brem. podj.
Stroški reprezentance, reklame in sejmov
Ostali čisti obratovalni stroški
Odhodki naložb
Odpisi in popravki vrednosti naložb
Drugi odhodki naložb
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Drugi čisti zavarovalni odhodki
Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)
Izkaz izida iz zdravstvenih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj
Izračun čistega izida iz rednega delovanja
Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (AX)
Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
Prihodki od naložb
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj
(B XII)
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj
(C XII)
Odhodki naložb

0
0
-56.968
0
0
25.905.190
0
25.905.190
0
0
0
0

0
0
-187.171
0
0
17.771.301
0
17.771.301
0
0
0
0

/
/
30
/
/
146
/
146
/
/
/
/

0
0
0
530.597
2.656
0
0
0
527.942
7.584
60.940
3.099.376

0
0
0
371.501
3.666
0
0
0
367.835
14.570
0
1.090.316

/
/
/
143
72
/
/
/
144
52
/
284

2005

2004

Indeks rasti

7.612.006
1.357.885

6.763.298
932.042

113
146

0
488.095
42.265
8.133.889
8.133.889
0
0
424.589

0
369.199
30.358
7.180.034
7.180.034
0
0
406.373

/
132
139
113
113
/
/
104

3.314
6.100
415.175
307.225
0
307.225

2.784
5.879
397.710
72.833
0
72.833

119
104
104
422
/
422

0
488.095
16.433
63.491
0

0
369.199
42.917
-37.174
0

/
132
38
-171
/

0
63.491
0
0

0
-37.174
0
0

/
-171
/
/

16.433

42.917

38

0
0

0
0

/
/

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1.
2.
VIII
IX
X
XI
XII
E
I
II
III
F
G
H

Št.

Odpisi in popravki vrednosti naložb
Drugi odhodki naložb
Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj (A II)
Drugi prihodki iz rednega delovanja
Drugi odhodki za redno delovanje
Davek iz dobička iz rednega delovanja
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
Izkaz izrednega izida
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Poslovni izid zunaj rednega poslovanja
Davek iz dobička zunaj rednega delovanja
Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d. ter na podlagi odločitve izvajalca, da se pozitivni rezultat kritnih skladov prostovoljnih dodatnih
pokojninskih zavarovanj za poslovno leto
2005 nameni za povečanje rezervacij kritnih
skladov, znaša:
1. Za kritni sklad 1:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in
PN-SK-02, v poslovnem letu 2005 upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem
nivoju 1,56%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem po pokojninskih načrtih PNSK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek
matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 2,71%.
2, Za kritni sklad 2:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, v
poslovnem letu 2005 upoštevala v izračunu
sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem nivoju 1,56%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem po pokojninskem načrtu PNSK-03, izražen kot odstotek matematičnih
rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 1,01%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
Mnenje pooblaščenega aktuarja k
letnem poročilu
Kot pooblaščeni aktuar Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, 1000
Ljubljana, sem opravil aktuarski pregled
stanja zavarovalno-tehničnih rezervacij
pokojninske družbe na dan 31. 12. 2005.
Pregled sem opravil v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in nasl.) Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/1999 in nasl.), predpisov, izdanih na
podlagi teh dveh zakonov, v skladu z določili
Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 107/01 in nasl.) ter v skladu s
temeljnimi aktuarskimi načeli.
Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava pokojninske družbe,
odgovornost pooblaščenega aktuarja je, da
izrazi mnenje o njih. Moja naloga je bila
predvsem preveriti, ali pokojninska družba
vodi primerne evidence za namene vredno-

tenja obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih
pogodb. Izraziti mnenje o zadostnosti višine
oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij na dan vrednotenja glede na obveznosti
pokojninske družbe, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb ali v povezavi z njimi in preveriti
ustreznost naložb kritnega sklada. Za nove
vrste zavarovalnih pogodb, ki jih je pokojninska družba začela sklepati med letom,
potrditi, ali premije in prihodki iz teh pogodb
zadoščajo glede na razumna aktuarska pričakovanja, ob upoštevanju drugih finančnih
virov pokojninske družbe, ki so na voljo v ta
namen, da bo družba lahko izpolnila svoje
obveznosti iz teh pogodb, zlasti da bo lahko
oblikovala zadostne matematične rezervacije. Moja naloga je bila tudi ugotoviti višino
minimalnega kapitala pokojninske družbe za
potrebe dolgoročnih zavarovanj in vpliv predlagane delitve dobička na višino minimalnega kapitala ter izpolnjevanje kapitalske
ustreznosti pokojninske družbe. Prepričan
sem, da je moje aktuarsko preverjanje primerna podlaga za izdajo tega mnenja.
Pokojninska družba vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti
iz naslova sklenjenih dolgoročnih pogodb.
Po mojem mnenju sta višina premij, ki jih je
pokojninska družba obračunala v obračunskem letu 2005, in višina oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij za dolgoročne obveznosti pokojninske družbe na dan
31. 12. 2005 primerni, da zagotavlja trajno
izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske
družbe iz naslova sklenjenih dolgoročnih zavarovalnih pogodb.
Na dan 31. 12. 2005 pokojninska družba
izpolnjuje pogoje kapitalske ustreznosti.
Pavel Gojkovič
imenovani pooblaščeni aktuar
Skupne pokojninske družbe d.d.
Posebno revizorjevo poročilo za
potrebe obveščanja javnosti
Revidirali smo računovodske izkaze s
pojasnili družbe Skupna pokojninska družba
d.d. za leto končano 31. decembra 2005 v
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. V našem poročilu z dne 22. marca 2006
smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh bistvenih
pogledih poštena predstavitev finančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d. na dan 31. decembra 2005, poslovnega
izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem
letu v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.
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6.079
188
0
85.815

0
8.345
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0
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/
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/
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0
0
0
0
0
85.815

0
0
0
0
0
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/
/
/
/
/
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Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d., njenega poslovnega in finančnega izida ter gibanja kapitala v obdobju ter področja naše revizije je treba priložene povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z
računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih
izhajajo, in našim poročilom o njih.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Jože Plevnik
član uprave/pooblaščeni revizor
Ob-16235/06
Na podlagi sklepov Vlade Republike
Slovenije, št. 36100-1/2006/5, z dne 18. 5.
2006, 7. člena Pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepa št. 4/1,
31. redne seje nadzornega sveta Rudnik
živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., z dne
25. 4. 2006 objavlja Komisija za ugotavljanje
in sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2006
Pisni zahtevek za povračilo škode lahko
najkasneje do 30. 6. 2006 vložijo vse pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo na
svojih objektih zaradi posledic rudarjenja,
pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne in
fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja, kasneje škoda
ponovno nastala.
Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2006 in jim je bila škoda priznana,
ni pa bila še sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine
– objekta ipd.), opis škode in ocenjeno njeno
približno višino ter predlog načina in časa
izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke
o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku
ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami na naslov: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija,
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v zaprti kuverti, s pripisom: »Za rudarsko
škodo«.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino
škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2006. Povračilo
škode se bo izvajalo na podlagi računov oziroma situacij, v okviru sredstev odobrenih v
proračunu Republike Slovenije za leto 2006.
V letu 2006 je za povračilo rudarske škode
odobreno 59,000.000 SIT.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci pri
predsedniku komisije, Bazoviška 2, Idrija, ali
po tel. 05/37-43-920, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Št. 00702-9/2006
Ob-16628/06
Direkcija Republike Slovenije za ceste, na
podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in v
skladu z določilom drugega odstavka 13. člena Navodila o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS,
št. 69/98), objavlja seznam izdanih tehničnih
specifikacij za javne ceste.
Izdana TSC: TSC 09.000 Popis del pri
gradnji cest.
TSC je pripravil Tehnični odbor za popis
in obračun TO-09. Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo dano 22. 5. 2006, št.
2641-1/2001/82-0032075. TSC 09.000 je dosegljiva na spletnem naslovu www.dc.gov.si.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 478-90/2006
Ob-16202/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in
1/02) ter sklepov Občinskega sveta Občine
Šentjur, od št. 478-26/2006-2513-XXXII. do
št. 478-26/2006-2513-XLI. z dne 18. 5. 2006,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 24 v izmeri 50,70 m² v
šesti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 24, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1385/25
k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 24.E, za
izklicno ceno: 10,000.000 SIT.
2.) Stanovanje št. 11 v izmeri 44,94 m² v
drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur, za
izklicno ceno: 9,250.000 SIT.
3.) Stanovanje št. 17 v izmeri 51,54 m² v
četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. E
I k.o. Gorica pri Slivnici pod oznako B 17, za
izklicno ceno: 9,030.000 SIT.
4.) Stanovanje št. 14 v izmeri 65,55 m² v
tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur, za izklicno
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ceno: 12,932.000 SIT.
5.) Stanovanje št. 13 v izmeri 40,40 m² v
tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Na Lipico 2, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem vložku št. E-4 B13 k.o. Šentjur pri
Celju pod oznako C.13, za izklicno ceno:
8,319.000 SIT.
6.) Stanovanje št. 21 v izmeri 64,25 m² v
peti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Na Lipico 3, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem vložku št. E-6 B21 k.o. Šentjur pri
Celju pod oznako A.21, za izklicno ceno:
12,783.000 SIT.
7.) Stanovanje št. 17 v izmeri 51,45 m² v
četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Na Lipico 4, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem vložku št. E-3 B17 k.o. Šentjur pri
Celju pod oznako B.17, za izklicno ceno:
10,595.000 SIT.
8.) Stanovanje št. 13 v izmeri 36,60 m² v
tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta Miloša Zidanška 8b, Šentjur, za izklicno
ceno: 7,660.000 SIT.
9.) Stanovanje št. 15 v izmeri 71,70 m² v
peti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta Miloša Zidanška 9, Šentjur, vpisanem
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1409/16 k.o.
Šentjur pri Celju pod oznako 15.E, za izklicno
ceno: 14,265.000 SIT.
10.) Stanovanje št. 12 v izmeri 44,30 m² v
četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Miloša Zidanška 10, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1437/13
k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 12.E, za
izklicno ceno: 9,505.000 SIT.
11.) Stanovanje št. 13 v izmeri 44,30 m² v
peti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta Miloša Zidanška 10, Šentjur, vpisanem
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1437/14 k.o.
Šentjur pri Celju pod oznako 13.E, za izklicno
ceno: 9,505.000 SIT.
12.) Stanovanje v izmeri 51,10 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Loka pri Žusmu 127,
Loka pri Žusmu, stoječi na parc. št. 978/40
stanovanjska stavba v izmeri 58 m² in travnik v izmeri 316 m², vpisane v vl. št. 330 k.o.
Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa
na parc. št. 978/21 gospodarsko poslopje v
izmeri 9 m², vpisane v vl. št. 82 k.o. Loka pri
Žusmu, za izklicno ceno: 7,018.000 SIT.
13.) Stanovanje v izmeri 51,10 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Loka pri Žusmu 128,
Loka pri Žusmu, stoječi na parc. št. 978/39
stanovanjska stavba v izmeri 58 m² in travnik v izmeri 338 m², vpisane v vl. št. 330 k.o.
Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa
na parc. št. 978/30 gospodarsko poslopje v
izmeri 9 m², vpisane v vl. št. 82 k.o. Loka pri
Žusmu, za izklicno ceno: 7,235.000 SIT.
Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10%
izklicne vrednosti posamezne nepremičnine
na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983,odprt pri Uradu za
javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
kavcija vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV za
pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, še šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s
sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši
prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico
na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure
ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika.
Ponudbe se bodo sprejemale od objave
javne ponudbe do vključno 26. 6. 2006 do
12. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 26. 6. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 6. 2006 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na tel. 03/747-13-34 (Konrad
Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 478-340/2006
Ob-16303/06
Mestna občina Koper na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa
Občinskega sveta Mestne občine Koper, št.
K4652-325/2005 z dne 15. december 2005,
sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. K4652-302/2004 z dne 16. 2. 2006
ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 478-131/2006 z dne 20. aprila
2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
A) za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Koper:
1. Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. Zemljišče s parc. št. 1089/5 k.o. Hribi,
v izmeri 972 m2, za izklicno ceno 11,501.919
SIT (11.833,25 SIT/m2) brez DDV;
1.2. Zemljišče s parc. št. 1089/6 k.o. Hribi,
v izmeri 1.014 m2, za izklicno ceno 11,998.916
SIT (11.833,25 SIT/m2) brez DDV;
1.3. Zemljišče s parc. št. 151/17 k.o. Škofije, v izmeri 228 m2, za izklicno ceno 2,190.670
SIT (9.608,20 SIT/m2) brez DDV;
1.4. Zemljišče s parc. št. 1661/5 k.o. Škofije, v izmeri 316 m2, za izklicno ceno 2,908.350
SIT (9.203,64 SIT/m2) brez DDV;
1.5. Zemljišče s parc. št. 613/4 k.o. Boršt,
v izmeri 450 m2, za izklicno ceno 3,279.911
SIT (7.288,69 SIT/m2) brez DDV;
1.6. Zemljišče s parc. št. 1209/3 k.o. Hribi
v izmeri 281 m2, za izklicno ceno 2,903.784
SIT (10.333,75 SIT/m2) brez DDV;
1.7. Zemljišče s parc. št. 1209/4 k.o. Hribi,
v izmeri 597 m2, za izklicno ceno 6,169.249
SIT (10.333,75 SIT/m2) brez DDV;
1.8. Zemljišče s parc. št. 644 k.o. Vanganel, v izmeri 1.713 m2, za izklicno ceno
12,696.054 ST (7.411,59 SIT/m2) brez DDV;
1.9. Zemljišče s parc. št. 647 k.o. Vanganel, v izmeri 1.242 m2, za izklicno ceno
5,886.322 ST (4.739,39 SIT/m2) brez DDV;
1.10. Zemljišče s parc. št. 470/1 k.o. Oltra,
v izmeri 230 m2, za izklicno ceno 3,889.590
SIT (16.911,26 SIT/m2) brez DDV.
2. Izklicne cene zemljišč so izračunane na
dan 30. 4. 2006.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče pod točko 1.1. in 1.2. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih
za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave,
št. 20/2003 in 23/2003), v naselju Hrvatini
– Sv. Brida. Navedeno zemljišče se nahaja na
območju nepozidanih zemljišč, na območju

Št.

KU-35/1-5/P1. Nepozidana urbana zemljišča
je potrebno reševati kompleksno, z upoštevanjem prometne in komunalne infrastrukture.
Po navedenih parcelah poteka srednje visoko
napetostno električno omrežje.
6. Zemljišče pod točko 1.3. se nahaja na
območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini
– Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003 in
23/2003), v naselju Brageti. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja
samostojne gradbene parcele.
7. Zemljišči pod točko 1.4. se nahaja na
območju urbanih zemljišč, namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje in Dekani (UO 7/95, 6/01), v naselju Škofije. Navedeno zemljišče zaradi svoje
velikosti ne predstavlja samostojne gradbene
parcele in je brez dostopa.
8. Zemljišče pod točko 1.5. se nahaja na
območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v
naselju Labor. Zemljišče se nahaja na začetku vasi, med lokalno cesto, njivo in kmečkim
poslopjem. Parcela je trikotne oblike. Navedeno zemljišče zaradi geometrije parcele ter
velikosti ne predstavlja samostojne gradbene
parcele.
9. Zemljišče pod točko 1.6. se nahaja na
območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003
in 23/2003), v naselju Cerej. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja
samostojne gradbene parcele. Parcela predstavlja dvorišče stanovanjske hiše s parc. št.
2223/3 k.o. Hribi. Neposredna prodaja zemljišča s parc. št. 1209/3 k.o. Hribi, za smotrno
izkoriščanje oziroma zaokrožitev gradbene
parcele s parc. št. 2223/3 k.o. Hribi, na katerem stoji del stanovanjske hiše ni možna, ker
vrednost zemljišča presega 2,000.000 SIT,
kar izhaja iz določbe 6. točke 1. odstavka
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št 12/03, 77/03), zato se le-ta
proda preko javnega zbiranja ponudb.
10. Zemljišča pod točko 1.7. se nahaja
na območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003
in 23/2003), v naselju Cerej. Na sredini navedene parcele je postavljen drog telefonskega
omrežja.
11. Zemljišče pod točko 1.8. se nahaja
na območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v
naselju Mali Čentur. Zemljišče se nahaja na
začetku vasi. Za navedeno zemljišče je sklenjena zakupna pogodba.
12. Zemljišče pod točko 1.9. se nahaja
na območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih
naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v

59-60 / 9. 6. 2006 /

Stran

4597

naselju Mali Čentur. Na podlagi družbenega
plana občine Koper se parcela nahaja na
območju arheološke dediščine, ki predvideva
najstrožji režim varovanja in sicer ohranitev
obstoječega stanja. Gradnja na tem območju
ni možna. Za navedeno zemljišče je sklenjena zakupna pogodba.
13. Zemljišče pod točko 1.10 se nahaja na
območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem
načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu (Ur. l. RS, št. 6/01), kjer je
predvidena gradnja individualnih stanovanjskih
objektov. Navedena parcela po svoji obliki in
velikosti ne predstavlja samostojne gradbene
parcele. Mestna občina Koper prodaja parc.
št. 470/1 k.o. Oltra za zaokrožitev gradbenih
parcel s parc. št. 471 in 472 k.o. Oltra.
14. Rok plačila kupnine: najkasneje v
8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8
dneh po izdaji računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina
Koper obdrži vplačano varščino.
15. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
16. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
z oznako za javni razpis št. K4652-325/2005
s pripisom »Ponudba za parcelo št. ....
k.o....... – Ne odpiraj!« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika.
17. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– številko parcele, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
18. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 201000. Varščina mora
biti vplačana do 26. junija 2006. Varščina bo
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
19. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 17. točke javnega razpisa.
20. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v
primeru umika ponudbe se plačana garancija
za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
21. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno zemljišče.
22. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo
sprejel sklep o izboru najugodnejšega po-
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nudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
23. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
24. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena.
25. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
26. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča.
27. Mestna občina Koper si obdrži brezplačno služnost za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
28. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
29. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
28. junija 2006 ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
30. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/6646-273, v
času uradnih ur.
B) Za podelitev stavbne pravice
1. Mestna občina Koper razpisuje podelitev stavbne pravice na zemljišču – delu gradbene parcele, ki je v celoti v njeni lasti in posesti. Stavbna pravica se podeljuje v obsegu
in pod pogoji določenimi s tem razpisom in na
podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in Zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02).
2. Predmet razpisa je del gradbene parcele, ki se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za centralne dejavnosti
in se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji
za območje Škofije, Plavje, Dekani (Ur. objave, št. 7/95, 6/01) kot sledi:
Južni del gradbene parcele s parcele št.:
del 2864 v izmeri cca 1500 m2 k.o. Dekani.
Dopustna je gradnja proizvodnega objekta
s tlorisno površino 170 m2 brutto zazidalne
površine, pri čemer je etažnost P, kota praga
0,15 m nad terenom, venec največ 3,50 m
od kote praga.
Dejavnost: a) Kamnoseška dejavnost. b)
Deponija za kamnite izdelke ter gradbene
elemente objektov, ki so kulturno varstveno
zaščiteni in za nagrobne spomenike.
3. Dejavnost za katero se podeli stavbna
pravica, je tista, ki je navedena v razpisu.
4. Stavbna pravica na predmetni parceli
se podeli za dobo 35 let od sklenitve pogodbe
in ni prenosljiva.
5. Izklicna cena nadomestila zaradi omejitve lastninske pravice lastnika zemljišča znaša 14,959.840 SIT brez 20% DDV za dobo
35 let izračunana na dan 30. 4. 2006. Nadomestilo se plača v enkratnem znesku, v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma od
izdaje računa.
6. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 201000. Varščina mora
biti vplačana do 26. junija 2006. Varščina bo
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neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
7. Razpisni pogoji:
7.1. Na razpis lahko oddajo ponudbo
pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je
določena v 2.a točki razpisa.
7.2. Interesenti, ki oddajo ponudbo na
razpis, morajo k vlogi predložiti obvezne elemente:
a) Dokazilo o registraciji podjetja – izpisek
iz sodnega registra oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije.
b) Dokazilo o plačani varščini.
c) Pisna izjava o sprejemanju razpisnih
pogojev.
d) Ponujeno ceno nadomestila brez 20%
DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne.
8. Za popolno se šteje tisto ponudbo, ki
izpolnjuje vse zahtevane sestavine iz 7. točke
javnega razpisa.
9. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno nadomestila za opravljanje kamnoseške dejavnosti ter
najugodnejšo ponudbo za obvezno opravljanje deponije za kamnite izdelke ter gradbene
elemente objektov, ki so kulturno varstveno
zaščiteni in za nagrobne spomenike.
10. Ponudnik lahko ponudbo za oddajo
stavbne pravice umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
11. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek oddaje stavbne pravice, ne
da bi za to navedla razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena.
13. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
14. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
nadomestila za stavbno pravico.
15. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača oseba, ki se ji podeli stavbna pravica.
16. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper s pripisom »ponudba na razpis za podelitev stavbne pravice št. K4652-302/2004 –
ne odpiraj« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
17. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
28. junija 2006, in sicer ob 10.30, v sejni sobi
(pritličje) Mestne občine Koper, Verdijeva ul.
10, Koper.
18. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
oddali ponudbe na javnem razpisu in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Oseba, ki se
ji bo podelila stavbna pravica, bo prejela sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja
ponudb. Odločitev župana je dokončna.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v
času uradnih ur.
C) Za prodajo poslovnega prostora, ki je v
lasti Mestne občine Koper

1. Predmet razpisa je poslovni prostor v
Kopru, Gortanov trg 13, v izmeri 34,20 m2, ki
leži na parceli št. 1030/2 k.o. Koper, za izklicno ceno 16,708.172 SIT, ki zajema investicijska vlaganja najemnika ter pripadajoče stroje
in opremo. Za poslovni prostor je pridobljeno
uporabno dovoljenje za opravljanje gostinske
dejavnosti – okrepčevalnica.
2. Poslovni prostor je zaseden in obratuje.
3. Vrednost nepremičnine je izračunana
na dan 30. 4. 2006 in se ob sklenitvi pogodbe
revalorizira skladno s poprečnim indeksom
podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki ga
mesečno objavlja GSZ – Združenje za gradbeništvo in IGM.
4. Poslovni prostor se prodaja po načelu
videno-kupljeno in v stanju v kakršnem je.
5. V primeru, če etažni lastnik po 124.
členu Stvarnopravnega zakonika, ali solastnik po 66. členu Stvarnopravnega zakonika
(Ur. l. RS, št. 87/02) ne uveljavlja predkupne
pravice, lahko predkupno pravico uveljavlja
najemnik v zasedenem poslovnem prostoru,
za katerega je sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas, vendar mora v roku 8 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika pisno
izjaviti, da sprejema ponudbeno ceno najugodnejšega ponudnika.
6. Razpisni pogoji:
6.1. Interesenti, ki oddajo ponudbo na razpis, morajo predložiti obvezne elemente:
a) Dokazilo o plačani varščini
b) Pisno izjavo o sprejemanju razpisnih
pogojev
c) Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter
6.2. za pravne osebe:
– kopija registracije podjetja ponudnika
(izpis iz sodnega registra), ki ni starejši od
treh mesecev,
– ID za DDV,
– potrdilo o registraciji Davčnega urada
in
– upravno odločbo o obratovanju pristojne
Upravne enote;
6.3. za samostojne podjetnike:
– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– priglasitveni list Davčnega urada in
– potrdilo oziroma listino o državljanstvu
Republike Slovenije;
6.4. za fizične osebe:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko.
7. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
poslovnega prostora brez DDV, katera mora
biti nakazana na podračun proračuna Mestne
občine Koper pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka:
01250-0100005794, obvezni sklic na številko
00 201000. Varščina mora biti vplačana do
26. junija 2006. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh
po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
8. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8.
dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8 dneh
po izdaji računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper
obdrži vplačano varščino.
9. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
10. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Me-
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stna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
z oznako za javni razpis št. 3528-12/2006
s pripisom »Ponudba za nakup poslovnega
prostora – Ne odpiraj!« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika.
11. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 6. (6.1., 6.2., 6.3., 6.4.)
točke javnega razpisa.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v
primeru umika ponudbe se plačana garancija
za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za razpisani poslovni prostor.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika predvidoma
v roku šestdeset dni od datuma izbora najugodnejšega ponudnika. Odločitev župana je
dokončna.
15. Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje,
ne da bi za to navedla razloge.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena.
17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške
prenosa lastništva nosi kupec.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in Pravilnika o načinu, pogojih in postopkih
prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih
delov stavb (Uradne objave, št. 6/2002).
20. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
28. junija 2006 ob 11. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/6646-275- poslovni prostori, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-16307/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj sprejetega na
41. seji, dne 25. maja 2006
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja
last Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) Stanovanje št. 3 v 3. in 1. etaži, Vičava
29, Ptuj, v izmeri 101,34 m2, vlož. št. 495/5,
nepremičnine 3.E k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 83.874 SIT/m2, določeni na podlagi
cenitvenega poročila z dne 3. 5. 2006, ki ga je
izdelala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj;
B) Stanovanje št. 5 v 3. in 1. etaži, Žgečeva ul. 8, Ptuj, v izmeri 32,88 m2, vlož. št.
3203/6, nepremičnine 5.E k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 131.802 SIT/m2, določeni
na podlagi cenitvenega poročila z dne 3. 5.
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2006, ki ga je izdelala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj;
C) Stanovanje št. 8/II, Rimska pl. 23, Ptuj,
v izmeri 40,84 m2, vlož. št. 2996/48, nepremičnine 208.E k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 167.748 SIT/m2, določeni na podlagi
cenitvenega poročila z dne 3. 5. 2006, ki ga je
izdelala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj;
D) Stanovanje št. 6 v I. nadstropju in klet,
Volkmerjeva c. 30, Ptuj, v izmeri 48,38 m2,
vlož. št. 1341/56, nepremičnine 306.E k.o.
Ptuj, po izhodiščni vrednosti 179.730 SIT/m2,
določeni na podlagi cenitvenega poročila z
dne 3. 5. 2006, ki ga je izdelala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki lahko
predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih
stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 23. 6. 2006, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja«. Osebno prenesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti na
ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba
se lahko sprejme od dneva objave do poteka
roka za oddajo ponudb, kar pa ne velja za
predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije,
št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike
priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan
Mestne občine Ptuj, dne 27. 6. 2006 ob 14.
uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino
ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima
najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Če predkupni upravičenec v roku 60 dni od
prejema ponudbe ne bo izjavil, da ponudbo
sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje
v etažni lastnini drugemu v kolikor etažna
lastnina obstaja, vendar samo pod enakimi
ali za kupca manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem redu
določenem v 176. čl. Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 69/03). Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje predkupne pravice, se
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mu položaj iz najemnega razmerja ne sme
poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču
ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60 dneh
od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v
stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih
pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni
prenos se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom
k nakupu dobijo interesenti pri Mestni občini
Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 42/2, tel.
02/748-29-64 – kontaktna oseba Bogdan
Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-0-0006/2006-204
Ob-16466/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0005/2006-107, z dne
17. 5. 2006 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10.
2. Predmet prodaje je nepremičnina –
stavbno zemljišče parc.št. 100/8 – travnik v
izmeri 501 m2, k.o. Dobja vas.
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je določena na podlagi
cenitve sodno zapriseženega cenilca in je
4,231.646,20 SIT.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do 28. 6. 2006 v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako
»Ponudba za zemljišče parc. št. 100/8, k.o.
Dobja vas – ne odpiraj«.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– svoje natančne osebne podatke;
– priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe;
– dokazilo o plačani 10% varščini;
– natančno navesti ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne.
d) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izhodiščne cene na transakcijski račun Občine
Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987,
uspelemu ponudniku bo plačana varščina
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všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o
izboru.
e) Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe.
f) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev).
g) Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec
lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve
pravnega posla.
h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
7. Ostale določbe:
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 3200-0014-12/2006-30
Ob-16467/06
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 27. seje z dne 31. 5. 2006,
Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 45 in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta stara šola Vojnik,
ki je v lasti Občine Vojnik
parc. št. 315, 316, 317 k.o. Vojnik – trg
I. Predmet prodaje
Prodaja se objekt stara šola Vojnik s funkcionalnim zemljiščem, stoječa na parceli št.
316 in 317 k.o. Vojnik – trg. Celotna nepremičnina zajema parc. št. 316 – poslovna stavba v velikosti 247 m2 in parc. št. 317 – dvorišče v velikosti 919 m2, travnik 988 m2.
Izhodiščna cena za objekt znaša
63,000.000 SIT oziroma 262.894,34 EUR.
Davek na promet nepremičnin, stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške
zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
II. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno.
III: Varščina: ponudnik mora plačati varščino v višini 6,000.000 SIT oziroma
25.037,55 EUR na račun Občine Vojnik št.
01339-0100003082, sklic 3200-0014-12. Potrdilo o plačani varščini se priloži ponudbi.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku: naziv kupca in njegov točen
naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa so dolžni
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predložiti še izpis iz registra Davčne uprave
RS, pravne osebe morajo v ponudbi navesti:
naziv in sedež, telefonsko št., davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni ter dokazilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 8 dni.
Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem
obvesti ponudnika.
Ponudnik mora v ponudbi navesti da kandidira za objekt »stara šola Vojnik« ter priložiti
dokazilo o plačani varščini.
V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba v roku 8 dni po prejemu obvestila o
izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se
šteje da je od nakupa odstopil in se pogodba
razveljavi. V tem primeru se plačana varščina zadrži v korist prodajalca. Nepremičnina
preide v last in posest kupca šele po plačilu
celotne kupnine.
VI. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik,
z oznako »Ponudba za odkup objekta stara
šola – Ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe
je 30 dni po objavi razpisa.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 7. 2006 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni po zaključku zbiranja ponudb v sejni sobi Občine Vojnik. Izbor najboljšega ponudnika bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan.
Telefonske informacije lahko prejmete
na tel. 03/780-06-20 (Brigita Kušar ali Mojca
Skale). Ogled objekta je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru.
VII. Kriterij po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo predložil višjo ceno. Komisija lahko v
postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega
od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim
razpisom počaka za določen ali nedoločen
čas. V primeru, če so ponudniki podali enakovredne ponudbe, se izbere ponudnik, ki bo
izvajal dolgoročno in mirno dejavnost primerno
umestitvi v prostoru (npr. zdravstvena dejavnost, glasbena šola, ostala poslovna dejavnost, stanovanjska gradnja,…). Komisija lahko
v tem primeru pozove ponudnika k dopolnitvi
ponudbe in nato med pridobljenimi ponudbami
izbere najugodnejšega ponudnika.
VIII. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v
roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Vojnik št.
01339-0100003082, sklic 3200-0014-12.
VIV. Občina Vojnik lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačano varščino v roku 15 dni brez
obresti.
Občina Vojnik

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-4/2006/6
Ob-16225/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 54 vpiše politična stranka EU

Demokrati Slovenije, s skrajšanim imenom
EU Demokrati in s kratico imena EUDS ter
s sedežem v Celju, Podjavorškova ulica
7. Znak stranke je cvet s štirimi cvetnimi listi
oranžne barve in modro sredino ter napisom EUDS.
Kot zastopnik politične stranke EU Demokrati Slovenije se v register političnih
strank vpiše Srečko Škoberne, generalni
sekretar stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029894.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-5/2006-2
Ob-16073/06
Pravila sindikata z imenom Sindikat
Iskra Invest, d.o.o., s sedežem Stegne
25, Ljubljana, ki jih hrani Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Šiška, in so vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 103, se zaradi spremembe, od
5. 5. 2006 hranijo kot spremenjena pravila
sindikata z imenom Sindikat Iskra Invest,
d.d., s sedežem Stegne 25A, 1000 Ljubljana, z dne 22. 3. 2006 pod isto zaporedno
številko.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-16283/06
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Kapitalska družba PIZ, d.d., Dunajska
56, Ljubljana – 9,48%,
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana – 9,48%,
– Radio Triglav Jesenice, d.o.o. –
19,85%,
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice – 7,32%,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a,
Jesenice – 7,64%,
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice
– 18,32%,
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana –
5,50%.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.
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Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Ob-16428/06
Na podlagi 36., 38. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev prostih radiofrekvenčnih pasov za opravljanje
mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000,
za obdobje 15 let, na območju Republike
Slovenije:
1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc:
Frekvenčni pas širine 2 x 15 MHz za
FDD v frekvenčnem območju 1.920 do
1.980 MHz (oddajne frekvence terminalov)
in 2.110 do 2.170 MHz (oddajne frekvence
baznih postaj) ter 5 MHz za TDD v frekvenčnem območju 1.900 do 1.920.
1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev,
ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc:
Radijske frekvence, podeljene na podlagi tega javnega razpisa, se bodo uporabljale
za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 na ozemlju Republike
Slovenije.
1.3. Dodeljene radijske frekvence se
bodo uporabljale na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Podeljene bodo tri odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje mobilnih
radijskih storitev UMTS/IMT-2000.
2. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– formalno pravilno izpolnjena ponudba,
v skladu z razpisno dokumentacijo,
– v zadnjih petih letih od objave tega
javnega razpisa ponudniku ni smela biti razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1),
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponujenega zneska za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja mobilnih radijskih
storitev UMTS/IMT-2000,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje
storitev, iz katerega je razvidna finančna
konstrukcija zagotavljanja mobilnih radijskih
storitev UMTS/IMT-2000.
3. Merila:
3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se
bodo upoštevala naslednja merila:
– ponujeni znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine,
– ponujena dinamika zagotavljanja storitev,
– reference ponudnika,
3.2. Način uporabe meril: vsako merilo
se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red

Št.

ponudnikov. Na javnem razpisu bodo izbrani ponudniki, ki bodo dosegli najvišje vsote
vseh točk.
4. Plačila: najmanjši znesek plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine
znaša 1.500,000.000 SIT (6,259.389,08
EUR, preračunano po tečaju 1 EUR =
239,64 SIT).
5. Roki
Rok za predložitev ponudb je 1. september 2006 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, do navedenega roka. Ponudbe prispele po tem
roku se ne sprejmejo v nadaljnje ocenjevanje. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku
in 3 kopijah.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
6. Javno odpiranje
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 5. septembra 2006
ob 12. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane
dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem
odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine
niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil.
Šteje se, da javni razpis uspe, če bo
nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna
ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim
pogojem.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki
tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 11. ure.
8. Kontaktna oseba v času uradnih ur:
Igor Sbrizaj, oziroma oseba, ki ga bo v času
njegove morebitne odsotnosti nadomeščala.
9. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, bo odločila
o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave
gospodarskih družb
Ob-16203/06
Skladno s 532. členom ZGD obveščamo vse delničarje družbe Pomorska družba
d.d., da je družba Instrainvest d.o.o. pridobila v naši družbi večinski delež.
Dokazila o njihovi udeležbi izhajajo
iz knjige delničarjev. O tem nas je pisno
obvestila skladno z zgoraj citiranimi določili
ZGD z dopisom z dne 4. 5. 2006.
Med družbama ni sklenjena nikakršna
pogodba o obvladovanju ali prenosu do
bička.
Pomorska družba d.d.
uprava
Boris Goljevšček
Ob-16205/06
Na podlagi 223. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe
DEOS, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
poziva delničarja družbe Občino Cerknica,
Cesta 4. maja 53, Cerknica, da v roku 14
dni od dneva objave vplača 1.720 delnic po
2.000 SIT, ki še niso vplačane.
DEOS, d.d.
uprava družbe
Ob-16599/06
Na podlagi določbe prvega odstavka
586. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/2006, v nadaljevanju ZGD)
družba Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, objavlja obvestilo, da je bila dne 9. 6. 2006
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložena Pogodba o pripojitvi delniške
družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna in
družbe z omejeno odgovornostjo Ljubečna Klinker d.o.o., Ljubečna, k družbi STC
– Interfruct d.o.o., Celje, sklenjena dne 2. 6.
2006, med družbo Ljubečna Celje d.d., Kocbekova 30, Ljubečna in družbo Ljubečna
Klinker d.o.o., Kocbekova 30, Ljubečna ter
prevzemno družbo STC – Interfruct d.o.o.,
Celje, Stanetova ulica 2, Celje, v notarskem
zapisu SV 499/06 notarke Katje Fink iz Celja, katero je pred priglasitvijo sodnemu registru dne 7. 6. 2006 pregledal nadzorni svet
družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna.
Delničarje obveščamo, da imajo v skladu
s 586. členom ZGD vsak delavnik od 9. 6.
2006 dalje do vključno dneva seje skupščine družbe na sedežu družbe Kocbekova
30, Ljubečna, med 9. in 12. uro na vpogled
naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi SV 499/06 notarke
Katje Fink iz Celja z dne 2. 6. 2006;
– letna poročila vseh družb, udeleženih
pri pripojitvi za zadnja tri leta;
– zaključno poročilo družbe Ljubečna
Celje d.d. za poslovno leto 2005;
– skupno poročilo uprav družb udeleženih pri pripojitvi;
– poročilo pripojitvenega revizorja;
– poročilo nadzornega sveta družbe Ljubečna Celje d.d.
Vsakemu delničarju bo družba Ljubečna
Celje d.d., Ljubečna, na njegovo zahtevo,
najkasneje naslednji delovni dan po zahtevi, zagotovila brezplačen prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Ljubečna Celje, d.d.
Uprava družbe
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-16207/06
Na podlagi določila 454. člena ZGD objavlja družba z omejeno odgovornostjo Sopotnik Recom, družba za storitve d.o.o. sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in
poziv upnikom, da se izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
1. Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah, je dne 25. 1. 2006
skupščina družbe Sopotnik Recom d.o.o. sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe zaradi izstopa družbenika iz družbe.
Osnovni kapital družbe znaša 212,673.685,61
SIT in se na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah zmanjša za znesek poslovnega deleža družbenika, ki je iz družbe
izstopil in znaša 23,394.105,41 SIT.
2. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Sopotnik Recom d.o.o. se poziva, da se
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Sopotnik Recom d.o.o.
direktorica
Mojca Habjanič

Razširitev dnevnega reda
Ob-16238/06
Celjski sejem d.d., Dečkova 1, 3000 Celje,
objavlja predlog delničarja o razširitvi dnevnega reda sklicane skupščine družbe Celjski
sejem d.d. za dan 26. 6. 2006.
Delničar Trdnjava holding, finančna družba d.d., Kocenova 2a, Celje, zahteva, da
skupščina Celjski sejem d.d. dne 26. 6. 2006
obravnava tudi točko 7. dnevnega reda, ki
glasi:
7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi
preveritve posameznih poslov družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje posebnega revizorja družbo KPMG Slovenija d.o.o., ki naj
preveri pogodbe in posle, ki jih je Celjski
sejem d.d. sklenil pri pridobivanju lastnih
delnic in odsvajanju lastnih delnic v zadnjih
petih letih.
Stališče uprave je, da delničarji navedenega sklepa ne podprejo in glasujejo proti.
Celjski sejem d.d.
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-16440/06
K sklicu 10. redne seje skupščine družbe
Kopitarna Sevnica d.d., ki bo dne 28. 6. 2006
ob 12. uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8, se na zahtevo delničarja Metalka trgovina, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2,
prejeto dne 2. 6. 2006, za 4. točko doda nova
5. točka, ki glasi: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih
poslov družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 318. člena
Zakona o gospodarskih družbah imenuje
skupščina revizijsko družbo EOS Revizija,
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih
poslov in poslovne dokumentacije družbe v
obdobju zadnjih 5 let, šteto od dneva zasedanja 10. redne skupščine družbe nazaj. Posebni revizor naj preveri zakonitost in primernost
vseh pravnih poslov, ki jih je družba Kopitarna
Sevnica, d.d. sklenila v zadevnem obdobju s

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

povezanimi osebami in predsednikom nadzornega sveta družbe.
Posebni revizor naj preveri predvsem celoto vseh poslov in razmerij, ki se nanašajo na
povezane osebe in predsednika nadzornega
sveta zaradi suma zlorabe transfernih cen, ter
s tem posredno zmanjševanje dobička in v
sklopu transfernih cen prelivanja dividendnih
donosov v premoženje posameznih delničarjev, in vpletenost v te posle uprave in članov
nadzornega sveta.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava

Sklici skupščin
Št. 2/06

Ob-16274/06

Preklic
Preklicuje se 12. skupščina delniške družbe Plastik d.d. Kanal ob Soči, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13699/06, stran 3901.
Plastik d.d. Kanal ob Soči
direktor
Darko Tomšič, MBA
Št. 416/2006

Ob-16453/06
Popravek

Pri objavi sklica 7. seje skupščine delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest, d.d., ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 57, z dne 2. 6. 2006, Ob-15433/06, se
v 2. točki dnevnega reda prvi stavek predloga
sklepa št. 2.1. b) pravilno glasi: Del bilančnega dobička v višini 17,719.858 SIT oziroma
158 SIT bruto na delnico se nameni za
izplačilo dividend. Nadalje se črta celotno
Navodilo za glasovanje.
VOC Celje, d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-16250/06
Uprava družbe ZRMK holding, d.d., Ljubljana, Dimičeva 12, obvešča delničarje, da
je sklic 6. redne seje skupščine družbe, ki bo
v sredo, 28. junija 2006, z dnevnim redom ter
sklepi z utemeljitvami, objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.gi-zrmk.si.
Uprava družbe ZRMK holding, d.d.
Ob-16127/06
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena
Statuta družbe sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v torek, 11. julija 2006 ob 15. uri, na
sedežu družbe Verd 100a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika se izvoli Andreja
Šebenika, za preštevalca glasov se izvolita
Janez Voljč in Meta Krašovec. Seji bo prisostvovala notarka Dušica Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom skupine
LIKO za leto 2005, revizorjevim poročilom,
s poročilom nadzornega sveta o preverjanju
letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnih poročil za leto 2005.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe in s konsolidiranim
letnim poročilom skupine LIKO za leto 2005,
revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s
sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih
poročil za leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Uvedba kosovnih delnic
Osnovni kapital družbe, ki znaša
840,699.000 SIT in je razdeljen na 840.699
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 840,699.000 SIT na novo razdeljen na
840.699 kosovnih delnic.
4.2. Uskladitev z eurom
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih,
z dnem uvedbe eura preračuna v eure 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 sklepoma pod točko 4.1. in točko
4.2. spremeni besedilo statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2006 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Deloitte & Touch revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi
pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje 3
dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe. V tem primeru mora
v navedenem roku na sedež družbe prispeti
pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini. Pooblaščenec mora pisno
pooblastilo predložiti na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine, skupaj
s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru,
da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina
istega dne ob 16. uri, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, skupaj s predlogi
sklepov in njihovo utemeljitvijo, je na vpogled
delničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe 15
minut pred pričetkom skupščine.
LIKO Vrhnika, d.d.
uprava
Bruno Komac
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Ob-16128/06
Na podlagi 508. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene pogodbe družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o.,
direktor družbe sklicuje
9. skupščino
družbenikov Grand hotela Toplice Bled
d.o.o., Cesta svobode 12, 4260 Bled,
ki bo v petek 16. 6. 2006 ob 9. uri, na sedežu družbe v prostorih restavracije Panorama Grand hotela Toplice Bled, Cesta svobode
12, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Poslovodstvo družbe daje predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
za predsednika skupščine se izvoli Primož
Kozina, za zapisnikarja Mateja Legat in za
preštevalko glasov Duška Janša.
2. Letno poročilo poslovodstva za leto
2005 in podelitev razrešnice poslovodstvu in
nadzornemu svetu.
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet dajeta predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2005 in mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2005.
b) Na podlagi letnega poročila in revizijskega poročila za poslovno leto 2005 skupščina ugotavlja, da je ustvarjena čista izguba
poslovnega leta 34,309.487,10 SIT. Na dan
31. 12. 2005 znaša bilančna izguba družbe
113,956.954,62 SIT.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
poslovodstva in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima za to leto podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: skupščina sklene, da se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8 a,
Ljubljana.
Družbenik lahko za glasovanje na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti tretjo
osebo.
Skupščine se lahko udeležijo tisti, ki so na
dan 12. 6. 2006 lastniki deležev v družbi ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo pisno najavijo poslovodji družbe tri dni pred sejo skupščine.
Družbeniki bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov.
Gradivo za skupščino vključno z besedilom sprememb družbene pogodbe je na
vpogled vsak delovni dan v računovodstvu
družbe od 6. 6. 2006 od 9. do 11. ure.
Grand hotel Toplice Bled d.o.o.
direktor
Andrej Šprajc
Zvone Špec
Št. 06001585
Ob-16131/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme
d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
12. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v ponedeljek, 10. 7. 2006 ob 14.
uri na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Št.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca
glasov Emo Podržaj in Vlada Kralja. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 v višini 288,589.157,65 SIT se uporabi za:
a) Izplačilo dividend v višini 11,952.480
SIT oziroma 80 SIT bruto na delnico.
b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 4,374.000 SIT bruto.
c) Preostali dobiček v višini 272,262.677,65
SIT ostane nerazporejen.
Nagrade se po odbitku dajatev lahko izplačajo v gotovini ali delnicah po tržni vrednosti.
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke in bodo vpisani dne 30. 6.
2006 v KDD, izplačala dividende do 31. 10.
2006.
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.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja družbe za leto 2006 skupščina imenuje Ernst & Young Revizija, davčno in poslovodno svetovanje d.o.o.,Ljubljana, Dunajska
111, 1001 Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobro družbe kupi lastne delnice
v skladu z določbami 247. člena ZGD. Skupni
nominalni znesek kupljenih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe,
pri tem, da najvišja nakupna cena delnice ne
sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov
o poslovanju, najnižja cena pa mora doseči
nominalno vrednost delnice.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Delnice družbe Kogast Grosuplje d.d. se
iz nominalnih delnic preoblikujejo v kosovne
delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1 kosovna
delnica.
V skladu s 1. točko tega sklepa se spremeni 3. člen statuta Kogast Grosuplje d.d. tako,
da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
151,956.000 SIT in je razdeljen na 151.956 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«
Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo
statuta spremeni tako, da bo skladno s prvo
alinejo te točke dnevnega reda skupščine.
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6. Preračun osnovnega kapitala iz tolarjev
v evre.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet se pooblašča, da pod pogojem uvedbe evra v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v slovenskih tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, kot jo bo opredelil zakon,
ki bo urejal uvedbo evra.
Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo
statuta spremeni tako, da bo skladno s prvo
alinejo tega sklepa, ter da v skladu s tem
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom so dostopni
delničarjem na sedežu družbe. Glasuje se z
glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na
skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno in mora biti predloženo pred začetkom
skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer bo
zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati
seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom istega dne, t.j. 10. 7. 2006 ob
15. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič, univ. dipl. ing.
Ob-16208/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delniške
družbe Esotech d.d., Velenje sklicuje uprava
10. sejo skupščine
družbe Esotech d.d., Velenje,
ki bo 25. 7. 2006 ob 18. uri v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje Anton
Žove, za preštevalca glasov pa Robert Hudournik in Aleš Ževart. Na seji skupščine prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
2. Poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila in revizijskega poročila za
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leto 2005 s poročilom o opravljenem revidiranju bilance stanja na dan 31. 12. 2005.
Predlog sklepa:
2. Na osnovi poročila nadzornega sveta
skupščina podeljuje razrešnico za leto 2005
upravi in nadzornemu svetu in s tem potrdi
njuno delo.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepov:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 211,964.457,71 SIT; sestavljen je
iz prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v višini 165,048.036,40 SIT in nerazdeljenega čistega dobička leta 2005 v višini
46,916.421,31 SIT.
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
211,964.457,71 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička se uporabi za
izplačilo dividend, v višini bruto 2.700 SIT
na delnico, po stanju delnic na dan 10. seje
skupščine,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende v vrednosti
na dan 1. 1. 2006, najkasneje do konca leta
2006, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo družbe na dan 10. seje skupščine
in na način, kot ga določi uprava družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida
leta 1999.
4. Predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za uskladitev besedila statuta in za
preračun zneskov iz SIT v EUR.
Predlog sklepa:
4. Na predlog nadzornega sveta in uprave in skladno s prvim odstavkom 306. člena
Zakona o gospodarskih družbah, skupščina
Esotech d.d. pooblašča nadzorni svet družbe,
da v statutu družbe vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe eura, uskladi z uporabo
kosovnih delnic ali nominalnega preračuna
vrednosti, skladno z določili novega Zakona
o gospodarskih družbah.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa:
5. Za revidiranje poslovanja družbe Esotech d.d. za leto 2006 se imenuje revizijska
družba IN Revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le
delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo skladno
s točko 7.3. Statuta družbe svojo udeležbo pisno prijavili upravi, najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pooblaščenci
pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila.
Udeležence prosimo, da se najkasneje pol
ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za
glasovanje.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po
polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru
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bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-16211/06
Na podlagi čl. VII. Statuta družbe Etiketa,
tiskarna d.d., Žiri, sklicujem

ki bo v sredo, 12. julija 2006 ob 8.30 na
sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi
sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Erika
Braniselj. Skupščina potrdi organe skupščine
in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2005:
– bilančni dobiček znaša 105,381.283,14
SIT,
– za izplačilo dividend se nameni
28,280.336 SIT (iz nerazporejenega dobička
l. 1998, 1999 in 2003), kar pomeni 112 SIT
bruto na delnico oziroma 89,60 SIT neto na
delnico,
– nerazporejeno ostane 77,100.947,14
SIT bilančnega dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90 dneh po
sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2006 imenuje revizorska hiša Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Etiketa d.d. v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic.
Predlog sklep: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme predlog sprememb
in dopolnitev ter čistopis Statuta družbe Etiketa d.d.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 10. 7. 2006,
v pisni obliki na sedežu družbe in so na ta dan
evidentirani kot imetniki delnic družbe v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 v istem prostoru. Ob
ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Etiketa, tiskarna d.d. Žiri
uprava
mag. Jakob Kokalj

15. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,

Ob-16213/06
Na podlagi 37. člena Statuta družbe LIV
Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,

Št. 8/2006
Ob-16209/06
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta
delniške družbe Stol, Industrija pohištva d.d.,
Kamnik in Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik,
ki bo 11. 7. 2006 ob 9. uri v prostorih
poslovne stavbe podjetja Stol d.d., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli za predsednico skupščine Mojco
Lukančič in dva preštevalca glasov.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave,
poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
Predsedniku se izplača nagrada v višini
ene brutto povprečne plače direktorja v letu
2005, članoma nadzornega sveta se izplača
nagrada v višini 75% brutto povprečne plače
direktorja v letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa št. 3: za revizorja skupine
Stol d.d. za leto 2006 se imenuje Revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Stol
d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajništvu, vsak
delavnik po objavi do dneva skupščine med
10. in 12. uro.
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Pooblaščence hkrati prosimo, da v istem roku predložijo pisno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
v tajništvu, II .nadstropje soba št. 203, upravne stavbe, Ljubljanska 45 in sicer najmanj
petnajst minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu delničarjev
potrdili svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
uro kasneje v istih prostorih z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih glasov.
Stol, d.d., Kamnik
uprava
Janez Pezdirc
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Postojna, Industrijska c. 2, sklicuje uprava
družbe
10. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
d.d., Postojna, Industrijska c. 2,
ki bo v sredo, dne 12. 7. 2006, ob 13. uri
na sedežu družbe v Postojni, Industrijska c.
2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsednika se izvoli: Franc Florjančič.
Za preštevalce glasov se izvolijo: Aleš Rudolf, Mojca Černigoj in Ana Nadoh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Darko
Jerše.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta.
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.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Na podlagi sprejetega letnega poročila za
leto 2005 uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček za leto 2005 znaša 1.032,974.000
SIT in se razdeli za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
239,976.000 SIT, ki izhaja iz čistega dobička,
ustvarjenega v obdobju od 1999 do 2002,
se uporabi za izplačilo dividend delničarjem
tako, da znaša dividenda na delnico 1.485
SIT bruto;
– preostali del bilančnega dobička v višini
792,998.000 SIT ostane nerazporejen in se
bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo na dan 14. 7. 2006 vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana kot imetniki delnic s pravico do
dividende, in sicer najkasneje v 90 dneh od
sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje
razrešnico.
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 Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Družba je vključena v globalno skupino Ernst
& Young, ki deluje v 140 državah s preko
100.000 zaposlenimi. Revizijska družba Ernst
& Young d.o.o., Ljubljana revidira številna
znana slovenska podjetja in med drugim tudi
družbo Kolektor Group d.o.o., Idrija.
4. Umik delnic oznake LIVR izdajatelja LIV
Postojna, d.d., Industrijska c. 2, Postojna z
organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: delnice
oznake LIVR izdajatelja LIV Postojna, d.d.,
Industrijska c. 2, Postojna se skladno z določbami 54. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev umaknejo z organiziranega trga (prosti trg) Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
d.d. Ljubljana.

Št.

V primeru, da je ta sklep sprejet skladno
z določbami 54. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, ob smiselni uporabi določb drugega in tretjega odstavka 648. člena ZGD-1
z večino devetih desetin osnovnega kapitala,
družba LIV Postojna, d.d. izjavlja, da ponuja
vsem delničarjem, ki bi na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga
(prosti trg), da bo pridobila vse njihove delnice
za primerno denarno odpravnino, ki se določi
v višini 25.000 SIT za eno delnico.
5. Seznanitev skupščine z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta, predstavnika
delavcev, ki sta zaposlena v družbi.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z imenovanjem dveh članov nadzornega
sveta, predstavnika delavcev, ki sta zaposlena v družbi.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem je na vpogled na
sedežu družbe v Postojni, Industrijska c. 2 v
tajništvu uprave 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 sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. Morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda morajo delničarji v pisni obliki z obrazložitvijo vložiti v tajništvu uprave v roku sedmih
dni od dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
ki jo vodi KDD d.d. v Ljubljani, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe na
sedežu družbe.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci
pa tudi s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopnik z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
LIV Postojna, d.d.
član uprave
mag. Primož Bešter
predsednik uprave
mag. Bojan Dolar
Ob-16215/06
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu s
38. členom Statuta družbe Geostroj, podjetje
za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, sklicuje uprava
8. skupščino
družbe Geostroj podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 11. 7. 2006 ob 9. uri v Ljubljani,
v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sklep: za predsedujočega skupščine se izvoli: odvetnik Tomaž Čad.
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Izvoli se preštevalki glasov: Saša Blagus
in Ivica Vidic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005, podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu
za leto 2005.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga skupščini sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sklep: na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2005 se sprejme predlog o uporabi
čistega dobička poslovnega leta, ki po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 632.326,37 SIT, in
sicer tako, da ostane v celoti nerazporejen.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina v skladu z določilom
282.a člena ZGD potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 in jima za leto 2005 tudi podeljuje razrešnico.
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 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.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz
sodnega registra. Sejna dvorana bo odprta
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Geostroj d.d.
uprava družbe
Blejec Igor, univ. dipl. ek.
Št. 30
Ob-16217/06
Na podlagi točke 37. Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in na podlagi 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT
Alpinea d.d. sklicuje
9. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 7. 2006 ob 13. uri v
sejni sobi hotela Larix, Borovška 99, Kranjska Gora.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo: za predsednika Niko Trošt, za
preštevalko glasov Irena Plavčak. Skupščini
prisostvuje vabljen notar Vojko Pintar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
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2.1. Sprejme se na znanje odstop članov
nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Franca Tomažiča in Florijana Velikajneja. Odstopa stopita v veljavo z dnem
skupščine.
2.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za štiriletno
mandatno obdobje izvolita: Niko Trošt in Jana
Grbec. Imenovanji stopita v veljavo z dnem
skupščine.
3. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega
kapitala v eure.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se
2,447.492 navadnih imenskih delnic družbe
nadomesti z 2,447.492 navadnimi imenskimi
kosovnimi delnicami ter se zato spremeni točka petič statuta, ki se po novem glasi:
Petič: Osnovni kapital družbe znaša 2.447,492.000 SIT in je razdeljen na
2,447.492 kosovnih delnic, od tega:
– 1,946.063 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic, z oznako G, prve,
druge in tretje izdaje, ki so v celoti vplačane
in
– 134.875 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic, z oznako G, četrte izdaje, ki dajo imetniku pravico do enega
glasu na skupščini, sorazmerne dividende potem, ko so in če so izplačane prednostne dividende, v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali
likvidacijske mase po poplačilu prednostnih
delničarjev,
– 320.000 imenskih, kosovnih, prosto prenosljivih, kumulativnih in participativnih prednostnih delnic, z oznako I, četrte izdaje s
prednostno pravico do zajamčenega letnega
donosa v višini 25 SIT tolarjev na 1 delnico, ki se poveča za obresti po letni obrestni
meri, določeni z uporabo zadnjega znanega
6-mesečnega Euriborja, s prednostno pravico
do izplačila dividend, ki pripadajo imetnikom
navadnih delnic na podlagi sklepa o uporabi
dobička, poleg prednostne dividende,
– 46.554 navadnih, kosovnih delnic z
oznako H, ki do zaključka denacionalizacijskega postopka s pravnomočno odločbo niso
prenosljive, po zaključku pa mora imetnik vse
delnice ali del, določen v skladu s pravnomočno odločbo, prenesti na denacionalizacijske upravičence oziroma imenovanega skrbnika. Preostali del mora pa v skladu z ZLPP
in podzakonskimi predpisi ponuditi ostalim
delničarjem v odkup. Kolikor delničarji ne odkupijo ponujenih delnic, lahko imetnik z njimi
prosto razpolaga.
3.2. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eur kot
nacionalne valute, opravi preračun, v statutu določenega osnovnega kapitala družbe, v
eure po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen uskladiti statut delniške družbe z veljavno sprejetim sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v eur.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 13. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan,
11. 7. 2006 ob 14. uri. Na ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo in dostavijo pooblastila
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Hit Alpinea d.d.
Marjana Novak, uprava družbe
Ob-16219/06
Uprava družbe FMR Podjetje za financiranje, marketing in razvoj d.d., Arkova 43, Idrija,
sklicuje na podlagi določb statuta družbe in
določil Zakona o gospodarskih družbah
12. redno skupščino
družbe FMR d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 12. 7. 2006, ob 12. uri, v sejni sobi družbe FMR d.d., Arkova 43, Idrija.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine
se izvoli Nataša Luša, vodenje zapisnika se
poveri vabljenemu notarju Andreju Rozmanu,
predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev s povzetkom letnega poročila družbe za leto 2005 in seznanitev s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
s povzetkom letnega poročila družbe za leto
2005 in poročilom nadzornega sveta družbe o
preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe
za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša 2.328,517.259
SIT, uporabi na naslednji način:
a) Del bilančnega dobička v višini
125,997.144 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na
dan 7. 7. 2006, v obliki dividende, ki znaša
156 SIT bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 14 dni od dneva skupščine.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta 2004 in del čistega
dobička iz leta 2005.
b) Del bilančnega dobička v višini
1,935.483 SIT bruto se uporabi za izplačilo
nagrade članom nadzornega sveta v skladu
z ustreznim sklepom nadzornega sveta. Kot
vir za izplačilo nagrad se uporabi del čistega
dobička iz leta 2005.
c) O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 2.200,584.632 SIT bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
4. Uporaba mednarodnih računovodskih
standardov.
Predlog sklepa: od dne 1. 1. 2007 dalje
se računovodska poročila družbe sestavljajo
v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe FMR d.d. za leto 2006 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. iz Ljubljane.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe FMR s 1. 1. 2007.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave Potočnik Jožefa se ta razreši s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 31. 12. 2006 in za člana

nadzornega svet družbe FMR s 1. 1. 2007
imenuje Kleindienst Jurij, roj. 23. 12. 1947, za
dobo štirih let, t.j. do 31. 12. 2010.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda skupščine je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po
stanju na dan 7. 7. 2005, in katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
Uprava družbe FMR
Ob-16222/06
Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež
d.d. uprava sklicuje
12. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v torek, 18. 7. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251
Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani
hotela Terme z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa
skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poročila
skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s
stališčem do revizijskega poročila.
Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku
1.266,581.392,19 SIT se uporabi:
– 627,811.800 SIT za dividende ali 1.050
SIT bruto dividende na delnico;
– 9,862.069,60 SIT za nagrade sedanji
upravi;
– 19,468.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
– 609,438.554,85 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati
dividende dne 21. 8. 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, na dan 18. 7. 2006 in na način kot ga
bo določila uprava družbe.
Za izplačila iz bilančnega dobička se uporabi preneseni dobiček in del dobička iz leta
2005.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: potrdi in
odobri se delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2005 ter se jima podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za
leto 2006 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, 1000
Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Čatež d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta v
predloženem besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
z dnem uvedbe EUR-a izvede konverzijo v
statutu vpisanega zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave ter izvrši ustrezni
popravek statuta.
5. Določitev plačil članom nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: član nadzornega
sveta prejema plačilo v znesku 975 EUR
mesečno, predsednik nadzornega sveta pa
znesek 1.950 EUR mesečno, začenši z naslednjim mesecem od sprejetja tega sklepa
dalje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred sejo skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 14. 7. 2006 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja
deponirano na sedežu družbe.
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.
Če skupščina delničarjev ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se uro po sklicu oziroma
napovedani uri opravi skupščina delničarjev,
ki veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Terme Čatež d.d.
uprava
Ob-16251/06
Na podlagi točke H.C. statuta družbe Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v
Trnovlje 17,
ki bo v četrtek, 13. 7. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka Neffat,
– preštevalki glasov: Mateja Vrečko in
Karmen Korošec.

Št.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282.a členu Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina 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: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Celjske mesnine d.d. Celje na dan 31. 12. 2005
29,754.240 SIT.
Bilančni dobiček se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. 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.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– Prvi odstavek točke C.A. statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 400,000.000
SIT in je razdeljen na 40.000 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu.
– V točki C.B. se črtajo besede: »v smislu
178. člena ZGD«.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (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.
3.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.3. te
točke dnevnega reda.
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 EVRO VALUTO d.o.o.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v
tajništvu družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS,
št. 42/06) bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.celjske-mesnine.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
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Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo in so trinajst dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana. Prijava je možna
tudi prek pošte ali faksa, kateremu pa mora
slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim
dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim
pismenim pooblastilom in osebnim dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Št. 001970/2006
Ob-16254/06
Na podlagi 7.4. točke Statuta delniške
družbe CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Celje,
ki bo v ponedeljek, 10. 7. 2006 ob 12.
uri v sejni sobi CM Celje, d.d. – PAK v Veliki
Pirešici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli Božo
Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka
Rom in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton
Rojec iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2005. Izhajajoč iz sprejetega
letnega poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2005 znaša 1.631,766.684,84
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
101,490.989 SIT oziroma 1.577 SIT bruto na
delnico se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz
leta 1997. Pri obračunu izplačila dividend se
lastne delnice odštejejo od stanja v delniški
knjigi. Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana,
dne 30. 6. 2006.
Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh
po sprejemu sklepa.
c) Del bilančnega dobička v višini
355,462.211,60 SIT se nameni za druge rezerve iz dobička in se oblikujejo iz prenesenega dobička iz leta 1997, 1998 in 1999.
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d) O delu bilančnega dobička v višini
1.174,813.484,24 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba Audit, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni
pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati
drugega revizorja.
4. Pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, sprememba statuta
ter uskladitev v evro delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Delnice družbe CM Celje d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 10.000 SIT
postane 1 delnica.
4.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga
sestavni del tega sklepa.
4.3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala in druge zneske, ki so izraženi v
tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter
da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8.
do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog mora biti predložen v pisni
obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v DK
pri KDD Ljubljana na 10. dan pred zasedanjem skupščine t.j. 30. 6. 2006. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 7. 7. 2006. Vsaka delnica
velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
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pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
CM Celje, d.d.
uprava družbe
predsednik uprave
Marjan Vengust
Ob-16255/06
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40.
člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
sklicujemo
11. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v četrtek, 13. 7. 2006, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, 1330
Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za predsednika skupščine Milana Strliča,
za preštevalca glasov Stojana Debeljaka in
Petra Medveda. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo
Grča d.d., za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča, d.d., za leto 2005.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2005 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša 496,019.756,07 SIT in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 221,040.154,96 SIT in čistega poslovnega izida iz leta 2005, v višini
274,979.601,11 SIT.
3.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini
190 SIT bruto/delnico, iz prenesenega dobička za leto 2003 in 2004. Dividende se izplačajo do 30. 11. 2006 vsem lastnikom navadnih
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
v Ljubljani na dan 30. 6. 2006;
– za izplačilo nagrad:
– upravi v višini 9,500.000 SIT,
– nadzornemu svetu v višini 3,000.000
SIT, vsakemu članu do 1/3;
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2003 do 31. 10. 2006.
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta, na podlagi osme alinee 247.
člena ZGD-1, pooblašča skupščina upravo za
nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni
znesek ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642 delnic. Skupščina
pooblašča upravo, da v korist družbe kupuje
lastne delnice s tem, da najvišja nakupna

cena ne sme preseči zadnje znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice
pa ne sme biti manjša od povprečne nakupne
cene delnic. Pooblašča jo tudi, da delnice
umakne brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uvedbi
kosovnih delnic in preračun osnovnega kapitala v EUR-e.
Predlog sklepa:
5.1. Uvedba kosovnih delnic po predlogu uprave in nadzornega sveta: osnovni
kapital družbe Gozdarstvo Grča d.d. znaša
466,421.000 SIT in je razdeljen na 466.421
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Vsaka dosedanja delnica družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se pretvori v
eno navadno imensko kosovno delnico. Vsaka navadna imenska kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu družbe. Delež posamezne navadne
imenske kosovne delnice se določa glede na
skupno število vseh izdanih navadnih imenskih kosovnih delnic.
S tem je osnovni kapital družbe, v višini 466,421.000 SIT na novo razdeljen na
466.421 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe tako, da njegovo besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi navadnih imenskih kosovnih delnic.
5.2. Pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev z EUR-om, po predlogu uprave in
nadzornega sveta: v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1, pooblašča skupščina nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a
spremeni statut družbe tako, da v njem vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave, ki
ga bo določil poseben zakon. Razlike pri zaokroževanju na cel EUR-o se poračunajo v
breme ali dobro rezerv.
6. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Gozdarstvo
Grča, d.d., Kočevje, za leto 2006, imenuje
revizijsko družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.
7. Seznanitev skupščine o izvolitvi v nadzorni svet, predstavnika zaposlenih.
V skladu z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju se skupščino seznani, da je svet delavcev Gozdarstva
Grča, d.d., dne 28. 11. 2005 v nadzorni svet,
kot predstavnika zaposlenih, izvolil Franca
Furlana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na
dan 30. 6. 2006 vpisani v Centralnem registru
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vrednostnih papirjev pri KDD in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom
»za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine. Prijava je pravočasna,
če jo družba prejme najkasneje do ponedeljka,
10. 7. 2006, do 12. ure na naslov: Gozdarstvo
Grča, d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno
ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po
katerem se skupščina vnovič začne. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
število zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar,
univ. dipl. ing. gozd.
uprava družbe
mag. Branko Južnič,
univ. dipl. ing. gozd.
Št. 2/06
Ob-16273/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov d.d. Kanal
ob Soči, uprava sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Plastik, proizvodnja
plastičnih izdelkov d.d.,
ki bo v sredo, 12. 7. 2006 ob 12. uri v
dvorani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu, Pionirska 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
sklep: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega se izvoli Peter Blažej. Izvoli se preštevalki glasov v sestavi Milojka Lenardič in Eva Knafelc. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarka Eva Lučovnik.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme sklep: bilančni dobiček
ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2005
v znesku 73,036.604,40 SIT ostane v celoti
nerazporejen.
2.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme sklep: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
3. Predlog za dopolnitev registracije dejavnosti družbe.

Št.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep: dejavnost družbe se
razširi in dopolni s predlaganimi dejavnostmi.
Skupščina pooblasti upravo za uskladitev določil statuta v skladu s sprejetim sklepom.
4. Seznanitev z odstopnimi izjavami in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednja sklepa:
4.1. Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami dosedanjih članov nadzornega sveta
predstavnikov kapitala Hinka Podgorška, Andreje Štrukelj, in Matjaža Vnuka in ugotavlja,
da imenovanim na podlagi odstopnih izjav
preneha mandat z dnem sprejema sklepa.
4.2. Skupščina izvoli za nove člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala
– Živko Kavs, univ. dipl. ing. strojništva,
– Mojca Lukančič, univ. dipl. pravnik,
– Iztok Obad, univ. dipl. ing. strojništva.
Mandat novo izvoljenih članov traja štiri
leta od izvolitve.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep: za revizijo poslovanja za leto
2006 skupščina imenuje revizijsko družbo
BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem 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. 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 uresničujejo delničarji
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan
7. 7. 2006 ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pet 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. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Plastik d.d. Kanal ob Soči
uprava – direktor
Darko Tomšič, MBA
Št. 29/06
Ob-16275/06
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77,
Portorož, sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v sredo, dne 12. 7. 2006, ob 11. uri,
v Metropol konferenčnem centru v Grand hotelu Metropol, Obala 77, Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki glasov
se izvolita Nevenka Đukič in Tina Milinovič,
seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca
Tavčar Pasar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005, in sicer na podlagi
seznanitve skupščine z letnim poročilom za
leto 2005, poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter sprejem sklepa o izplačilu nagrad članom nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa:
Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2005 znaša 492,951.294,25
SIT in se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini 42,336.540
SIT, oziroma 60 SIT bruto na delnico,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
450,614.754,25 SIT.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2003.
Družba izplača dividende delničarjem, ki
so dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini vpisani v delniško knjigo kot imetniki
delnic s pravico do dividend in sicer v roku
60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini
družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
2. Predlog sklepa: skupščina odobrava
članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu nagrado v višini 5,000.000 SIT v
bruto znesku. Nagrade se izplačajo v breme
tekočega poslovanja družbe v letu 2006.
3. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v imenu in za račun družbe skladno z osmo
alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom povečanja premoženja družbe.
Nakupna cena za te namene pridobljenih
delnic ne sme biti višja od 2/3 knjigovodske
vrednosti delnice po stanju na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom ter ne nižja od
1 SIT, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene
po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo
za pridobivanje velja osemnajst mesecev od
sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti,
ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti
osnovnega kapitala, v primeru pridobivanja
ter odsvajanja lastnih delnic pa se smiselno
ne uporablja določba 337. člena Zakona o
gospodarskih družbah-1, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic.
4. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne, preračun osnovnega in odobrenega
kapitala v EURE.
1. Predlog sklepa: delnice družbe Metropol Group d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 2.000 SIT postane 1 delnica. Skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki
so kot priloga sestavni del tega sklepa.
2. Predlog sklepa: nadzorni svet se pooblašča, da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala
v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v
evre po tečaju zamenjave, in skladno s tem
spremeni statut.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2005.
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Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Metropol Group d.d.,
Portorož za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju na dan seje skupščine. Pooblaščenci
morajo predložiti ustrezno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta in poročilom revizorja ter spremembami
in dopolnitvami statuta, je vsem delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe Metropol Group d.d., Obala 77, Portorož, od dneva objave sklica naprej, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d.,
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-16276/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške
družbe Certa d.d. Cerkno sklicuje direktor
družbe
15. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 11. 7. 2006 ob
10. uri v poslovnih prostorih salona hotela
Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave o
poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2005 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno 1.238,963.467
SIT in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2005 v višini 260,398.128,78 SIT;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 978,565.338,22 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 265,956.896 prenesenega čistega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem
za dividende, in sicer 118 SIT bruto na delnico
(2,253.872 delnic × 118 SIT).
Družba bo delničarjem izplačala dividende
najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralno
klirinški-depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
skupščine.
– ostane 973,006.571 nerazporejenega
bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta
se izplača v breme poslovnih stroškov nagrada v višini 16,000.000 SIT neto.
5. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta družbe se imenujejo Rafael Mavri, Andrej
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Laznik in Branko Bogataj. Pričetek mandata
je 1. 12. 2006 s trajanjem 4 leta.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2006
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje,
ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 11. 7. 2006 ob 11. uri
na istem mestu, ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11. do
13. ure.
Certa d.d. Cerkno,
Metod Sedej
direktor
Ob-16280/06
Na podlagi 295. člena v zvezi z 292. in
293. členom Zakona o gospodarskih družbah
in 7.3.6. točke Statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delničarjev delniške družbe Color,
industrija sintetičnih smol, barv in lakov,
d.d., Medvode,
ki bo v petek, dne 14. 7. 2006 ob 8. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
predsednika skupščine izvoli Marka Vreska,
za preštevalko glasov Erno Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2005 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005
in poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila 2005.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se bilančni dobiček v višini 650,286.011,02
SIT nameni za naslednje namene:
– izplačilo upravi v višini 4,000.000 SIT,
– preostali bilančni dobiček v višini
646,286.011,02 SIT ostane nerazporejen.
Izplačilo upravi se izvrši v roku 60 dni po
zasedanju skupščine.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006 imenuje revizijsko hišo
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
4. Standardi računovodskega poročanja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep, da družba Color d.d. Medvode za poslovno leto 2006 in vnaprej sestavlja
računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
5. Predlog za umik delnic izdajatelja Color
d.d. Medvode z oznako COMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep, da se delnice izdajatelja družbe Color d.d. Medvode z oznako COMG umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana – prostega
trga.
Družba Color d.d. Medvode izjavlja, da
delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo
sklepu o umiku delnic z organiziranega trga
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d.
– prostega trga, ponuja, da bo pridobila njihove delnice za primerno denarno odpravnino, ki se določi v višini 2.051,21 SIT za eno
delnico.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in revizijskim poročilom ter
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, v
tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Če delničar v enem tednu po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen
nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 300. členom Zakona o gospodarskih
družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico
uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj 3 dni
pred skupščino pisno napovejo upravi družbe
svojo udeležbo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer zaseda
skupščina.
Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa k 5. točki dnevnega reda
»Predlog za umik delnic izdajatelja Color d.d.
Medvode z oznako COMG z organiziranega
trga vrednostnih papirjev«, kjer se sklep sprejema z večino, ki obsega najmanj ¾ vsega
osnovnega kapitala družbe.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Pozivamo udeležence zasedanja, da se javijo
ob odprtju prostora. Udeleženci se morajo
identificirati, podpisati seznam udeležencev
in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom istega dne, t.j. 14. 7. 2006 ob
9. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Št. 118/06
Ob-16282/06
Na podlagi 19. člena Statuta Slovenice
življenje, življenjske zavarovalnice d.d., Ljubljana sklicuje uprava družbe
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2. redno zasedanje skupščine
družbe Slovenica življenje, življenjska
zavarovalnica d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 10. 7. 2006, ob 14. uri
v 5. nadstropju poslovne stavbe na Celovški
cesti 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in predstavitev notarja Bojana
Podgorška.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsednika, dr. Draška Veselinoviča, in
preštevalko glasov, mag. Bernardo Rutar.
2. Letno poročilo za leto 2005 z revizorjevim in aktuarskim mnenjem, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo notranje revizije
za leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odobri se delo članov
uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 ter se jim podeli razrešnica.
3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe
tako, da se odslej glasi: KD Življenje, življenjska zavarovalnica, d.d.
Spremeni se skrajšana firma družbe tako,
da se odslej glasi: KD Življenje, d.d.
Določi se prevod firme v angleški jezik, ki
se glasi: KD Life, Life Insurance Company,
PLC.
Določi se prevod skrajšane firme v angleški jezik, ki se glasi: KD Life, PLC.
4. Sprejem sklepa o spremembah Statuta
Slovenice življenje d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe Statuta Slovenica življenje d.d., Ljubljana v predlaganem besedilu.
Skupščina družbe v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet družbe, da
v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave ter v skladu s tem
uskladi besedilo statuta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za izvajalca revidiranja letnega poročila družbe za poslovno leto 2006
se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.
6. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejmejo plačilo v bruto
višini 5.000 EUR letno oziroma, do dneva
uvedbe evra, 1,198.200 SIT letno. Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije
prejme plačilo v bruto višini 6.000 EUR letno
oziroma, do dneva uvedbe evra, 1,437.840
SIT letno.
Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih
so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega
zneska, navedenega v prejšnjem stavku.
Poleg plačila za opravljanje funkcije prejmejo člani nadzornega sveta za udeležbo na
seji in delo v komisijah sejnino v bruto višini
180 EUR oziroma, do dneva uvedbe evra,
43.135 SIT, predsednik nadzornega sveta
oziroma njegov namestnik pa za vsako sejo,
ki jo vodi, in za vodenje skupščine, sejnino
v bruto višini 275 EUR oziroma, do dneva
uvedbe evra, 65.901 SIT.
Sklep se uporablja od 1. 7. 2006 dalje.
Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo in predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni na
spletni strani družbe. Besedilo predlaganih

Št.

sprememb statuta z utemeljitvijo, predlogi za
sprejemanje sklepov z utemeljitvami in letno poročilo so dostopni vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Celovška cesta 206, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine med
8.30 in 9.30.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda v sedmih dneh od objave
sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in naslovljeni na upravo
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo družbi tako, da družba prejme
prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. V kolikor se zasedanja skupščine
udeleži pooblaščenec, mora predložiti družbi
pooblastilo v pismeni obliki, najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se
hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 15. uri na istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Slovenica življenje, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Burja
članica uprave
Mateja Keržič
Ob-16300/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 35. in 36. člena statuta
družbe Domel d.d. uprava sklicuje
10. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 11. julija 2006, ob 12. uri na
sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih, Otoki
21, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2005. Skupščina
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni
bilančni dobiček v višini 2.194,856.168,70
SIT, od katerega preostanek čistega dobička
za poslovno leto 2005 znaša 38,405.825,60
SIT, preneseni dobiček iz prejšnjih let znaša
2.156,450.343,10 SIT in revalorizacijski popravek prenesenega dobička iz prejšnjih let
88,408.894,28 SIT, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 50
SIT bruto dividende na delnico, kar znese
62,115.300 SIT. Dividende se razdelijo iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1999 v
višini 62,115.300 SIT;
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2005 v
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znesku 2.132,740.868,70 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
30. 11. 2006.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe Domel d.d. v poslovnem letu 2005 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli
razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2006 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 1,242.306
navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti z
1,242.306 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic in temu ustrezno se spremeni
tudi prvi odstavek 3. člena statuta družbe,
tako da se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.242,306.000 SIT in je razdeljen na 1,242.306
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«
Drugi odstavek 3. člena statuta: »navadne
delnice« se spremeni v »navadne kosovne
delnice«.
V 4. členu statuta družbe se številka 178
nadomesti s številko 177.
4.2. Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
eura kot nacionalne valute preračuna v 3.
členu Statuta družbe osnovni kapital družbe, ki znaša 1.242,306.000 SIT iz tolarjev
v EUR po menjalnem tečaju in nato uskladi
3. člen statuta družbe tako, da zapiše zneske
osnovnega kapitala v EUR ter potrdi čistopis
statuta družbe.
5. Razrešitev in izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev, ter
seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi poteka mandata se razreši dosedanje člane nadzornega sveta.
5.2. Za nove člane nadzornega sveta se za
novo štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– Alojz Megušar,
– Anton Papež,
– Darko Torkar.
Mandat novim članom nadzornega sveta
prične teči 24. 7. 2006.
5.3. Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe
najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo
do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne
pismene prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
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Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Domel d.d.
predsednik uprave
Št. 14/06
Ob-16301/06
Na podlagi 7. člena Statuta in v skladu z
295. členom ZGD-1 uprava družbe Impakta,
trgovina in inženiring d.d., sklicuje
10. redno letno skupščino,
ki bo dne 13. 7. 2006 ob 12.30 v prostorih
družbe v Ljubljani na Leskoškovi 9E.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov v skladu
s predlogom uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 2005.
Predlog sklepa: skladno z določilom prve
alinee prvega odstavka 293. člena ZGD-1
in na podlagi drugega odstavka 293. člena
ZGD-1 skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2005 znaša 63,157.714,63 SIT
in se uporabi na naslednji način:
– 8,775.300 SIT za izplačilo dividend, kar
znaša v bruto znesku 50 SIT na delnico;
– 54,382.414,63 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi preneseni
dobiček iz leta 1999. Dividende se izplačajo
delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic
na dan skupščine. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2006.
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina
družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v
poslovnem letu 2005.
4. Sprejem plana za leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani letni plan družbe za leto 2006.
5. Imenovanje pooblaščene osebe skupščine za zastopanje družbe proti članom
uprave.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščeno osebo skupščine, ki zastopa
družbo proti članom uprave za obdobje do
naslednjega zasedanja skupščine, Andreja
Koširja.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2006 se imenuje revizorska
hiša Auditor, revizijska družba d.o.o., Ptuj.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 247. členom
ZGD-1 skupščina družbe pooblašča upravo,
da v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji
nakupni ceni 1.100 SIT in najvišji nakupni
ceni 1.700 SIT za delnico.
8. Imenovanje predsednika uprave.
Predlog sklepa: za predsednika uprave
družbe Impakta d.d. se imenuje Žiga Vrhovec
za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z
dnem imenovanja.
9. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
Predloge sklepov pod točko 1., 2., 3., 4.,
5., 7., 8. in 9. predlaga uprava, predlog skle-
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pa pod točko 6. pa skupščina preko svojega
pooblaščenca.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo za glasovanje mora biti
pisno in ga je pooblaščenec dolžan predložiti
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno v zapisniku
skupščine.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka
imajo pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki svojo udeležbo pravočasno pisno prijavijo. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če na sedež družbe prispe 3 dni
pred skupščino, pri čemer se dan zasedanja
šteje v ta rok.
Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih
oseb z rojstnim listom zastopanega oziroma
ustrezno odločbo pristojnega organa in osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb
z izpiskom iz sodnega registra in osebnim
dokumentom, pooblaščenci delničarjev pa z
originalnim notarsko overjenim pooblastilom
delničarja in osebnim dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri na istem naslovu. Skupščina bo tedaj veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled od 12. 6. 2006
naprej, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, v
tajništvu družbe.
Impakta d.d.
Žiga Vrhovec, član uprave
Št. 60-24100-185
Ob-16302/06
Na podlagi 2. odstavka 26. člena Statuta
družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
XI. sejo skupščine
družbe Akripol, d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 7. 2006 ob 13. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Trebnjem,
Prijateljeva cesta 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Mojca Gorišek ter za preštevalki glasov Karolina Duh in Lilijana Poglajen.
1.2. Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274. členu ZGD ter sklepanje o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 skupaj z
revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček po
stanju na dan 31. 12. 2005 znaša 399.365
tisoč SIT.
Bilančni dobiček za leto 2005 se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem se nameni 168 SIT bruto na delnico,

– kot udeležba na dobičku za upravo se
nameni 1,600.000 SIT bruto in kot udeležba
na dobičku za nadzorni svet 900.000 SIT
bruto, pri čemer se nameni 400.000 SIT bruto predsedniku in po 250.000 SIT bruto članoma,
– o delu bilančnega dobička v višini
365.427 tisoč SIT bo odločeno v naslednjih
letih.
Vir za izplačilo pod prvo in drugo alinejo je
preneseni dobiček iz leta 2000.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralno klirinški depozitni družbi, d.d. Ljubljana na dan zasedanja skupščine.
Dividende ter udeležba na dobičku za
upravo in nadzorni svet se izplačajo v roku
60 dni od sprejema sklepa na zasedanju
skupščine.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005 in
s tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, spremembe in dopolnitve
statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in
pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v eure in za spremembo
statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
3.1 Delnice družbe Akripol d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica
z nominalnim zneskom 1.000 SIT postane
1 delnica.
3.2 Spremeni se 5. člen Statuta tako,
da glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
207,781.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 207.781 navadnih delnic z nominalno vrednostjo posamezne delnice 1000 SIT.
Delnice so oblikovane kot kosovne delnice.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določi glede na število izdanih
kosovnih delnic«.
Spremeni se prvi odstavek 17. člena statuta tako, da glasi: »Statutarne rezerve oblikuje družba v višini 10% lastnega kapitala«.
V ostalem besedilu ostane 17. člen statuta
nespremenjen.
Izdela se čistopis statuta.
3.3 Nadzorni svet se pooblašča, da pod
pogojem uvedbe eura, v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala in druge zneske
v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v
eure po tečaju zamenjave, in skladno s tem
uskladi statut.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2006 se imenuje revizijsko hišo KPMG, d.o.o.
iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a ZGD-F, je
delničarjem na vpogled vsak delavnik od 10.
do 12. ure v tajništvu družbe, od dneva sklica
in objave dnevnega reda, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so
vpisani v Centralnem registru KDD oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
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če so svojo udeležbo najavili družbi s priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu družbe,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
predložiti tudi pisna pooblastila delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju
in s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Akripol, d.d.
direktor
Robert Krvavica
Št. 1/06
Ob-16308/06
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje,
na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih
družbah in 30. člena Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo dne, 10. 7. 2006 ob 10. uri, na sedežu družbe v Celju, Medlog 7.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Mojca Zapušek,
– preštevalca glasov: Anica Vekuš in Jure
Preložnik,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja
ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 65,010.941,83 SIT ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2006 se imenuje revizorja Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o. Tržaška c.
132, Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2005, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja
in predlaganimi spremembami je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ingrad Gramat,
d.d., Celje, Medlog 7, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
in so deset dni pred zasedanjem skupščine
vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni
register pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.
Glasovanje lahko poteka preko pooblaščencev ali zastopnikov.

Št.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarji so dolžni, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini se
delničarji izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg osebnega dokumenta tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v
sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sklepčnost skupščine
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, 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.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-16309/06
Na podlagi določila 6.3. točke Statuta
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d.
Piran, sklicuje uprava – direktorica družbe
8. sejo skupščine
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve,
d.d. Piran,
ki bo v torek, 11. 7. 2006 v sali Piranesi
Hotela Piran v Piranu, Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev in določitev notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in sklepčnost na skupščini.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Simon
Banič.
Za preštevalca glasov se izvolita Rozalda
Rakitovac in Drago Papež.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se določi notarka Mojca Tavčar-Pasar, iz
Lucije, Obala 114.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta družbe in sicer
ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, s
katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem
letu 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu
2005.
3. Dopolnitve in spremembe statuta družbe Hoteli Piran d.d.
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Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
dopolnitve in spremembe statuta družbe Hoteli Piran d.d.
4. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa:
a) Nadzorni svet se pooblašča, da pod
pogojem uvedbe eura, v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave.
b) Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo statuta spremeni tako, da bo skladno s prvo
alinejo te točke dnevnega reda skupščine.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
a) Delnice družbe Hoteli Piran d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1 delnica.
b) Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo statuta spremeni tako, da bo skladno s prvo
alinejo te točke dnevnega reda skupščine.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
6. Imenovanje revizorja družbe Hoteli Piran d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
Hoteli Piran d.d. za leto 2006 imenuje družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Parmova
53, Ljubljana.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za torek, dne 11. 7.
2006 v sali Piranesi Hotela Piran v Piranu,
Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri. Če ob
prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za torek, dne 11. 7. 2006 s pričetkom ob 12. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta uro pred uradnim
začetkom seje skupščine.
Pogoji za udeležbo na seji skupščine
Osme seje skupščine družbe Hoteli Piran
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD
Klirinško depotni družbi d.d., zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine
se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom
in pooblaščencem začele deliti ob predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju delničarja
oziroma pisnega pooblastila uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek
seje skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini
Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti
skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred zasedanjem družbi pisno prijavi svojo udeležbo.
Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na
sedež družbe najmanj tri dni pred skupščino,
to je do 8. 7. 2006.
Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa firmo in sedež delničarja, ime in priimek
in podpis zakonitega zastopnika ter ime in
priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V pri-
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meru skrbništva je to skrbnik, ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu
2005, poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta, dopolnitvami in spremembami
statuta ter gradivom v zvezi s preoblikovanjem delnic oziroma preračunom osnovnega
kapitala v eure, so na vpogled na upravi družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4, od dneva
sklica skupščine naprej, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
Dopolnitve in spremembe statuta ter gradivo z zvezi s preoblikovanjem delnic oziroma preračunom osnovnega kapitala v eure,
so objavljena tudi v internem glasilu družbe
»Hišni informator«.
Hoteli Piran, turizem
in storitve, d.d. Piran
uprava družbe
Ob-16312/06
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77, uprava
družbe sklicuje
12. skupščino
družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško,
ki bo v četrtek, dne 13. julija 2006 ob 11.
uri v sejni sobi družbe TIM Laško d.d., Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev
prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje
Evelino Kotnik Perko, za preštevalca glasov
Goran Čop in Leonida Gaberšek. Skupščino
se seznani, da seji prisostvuje notar Anton
Rojec iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom
skupine TIM za leto 2005, revizorjevim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter sprejem sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine TIM za leto 2005, z revizorjevimi mnenji ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 5. 6. 2006 o sprejemu letnih poročil.
2.2. O bilančnem dobičku poslovnega leta
2005 v višini 910,382.080,01 SIT, ki je sestavljen iz prenesenega dobička preteklih let v višini 912,000.991,98 SIT in zmanjšan za izgubo poslovnega leta 2005 v višini 1,618.911,97
SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2005.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2006, skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
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4.1. Na podlagi odstopne izjave se z dnem
7. 9. 2006 odpokliče član nadzornega sveta
Franc Žgajnar.
4.2. Za novega člana nadzornega sveta
TIM Laško d.d. se z dnem 7. 9. 2006 imenuje Jan Žižek, pri čemer njegov mandat traja
do izteka mandata sedanjega nadzornega
sveta.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina v skladu z 240. členom
Zakona o gospodarskih družbah pooblašča
upravo, da v obdobju 18 mesecev po sprejemu tega sklepa, po svojem preudarku odkupi
do 90.849 delnic po ceni najmanj 1.000 SIT
in največ 2.800 SIT za delnico. Družba bo
nakup lastnih delnic financirala iz prenesenega poslovnega izida v višini 910,382.080,01
SIT. Družba bo pridobivala lastne delnice z
namenom iz druge in sedme alinee prvega
odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na
skupščino, najprej pol ure pred njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev
in prevzeli gradivo in glasovalne lističe. Pri
tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni
izkazati z ustreznim osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb,
so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega
registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od
dneva objave sklica skupščine, vsak delavnik
med 10. in 12. uro ter med 13.30 in 15. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
TIM Laško d.d.
uprava družbe
Ob-16397/06
Na podlagi 13. člena statuta družbe Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljubljana,
sklicuje uprava družbe
9. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za
trgovino in storitve d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 7. 2006, ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Frankopanska
11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Franci Strajnar, za preštevalko glasov pa Lidija Žagar. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Slovenijavino d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, s
katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2005 ter izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe Slovenijavino d.d. v poslovnem letu 2005.

2. Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta se v breme
tekočih stroškov izplača nagrada v višini
1,440.000 SIT neto v razmerju plačila sejnin.
3. Preoblikovanje delnic z nominalnim
zneskom v kosovne delnice, sprememba
statuta ter pooblastilo za uskladitev v evro
delnice.
1. Predlog sklepa:
1. Delnice družbe Slovenijavino d.d. se
pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 100.000 SIT
postane 1 delnica.
2. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
2. Predlog sklepa:
Nadzorni svet se pooblašča, da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v evre po tečaju zamenjave,
in skladno s tem spremeni statut.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji prijavijo pisno družbi svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo novo zasedanje eno uro kasneje isti
dan z istim dnevnim redom ter predlogi sklepov, pri čemer bo skupščina lahko sklepe
sprejemala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta ter
spremembami in dopolnitvami statuta je na
voljo na sedežu družbe na naslovu: Frankopanska 11, Ljubljana, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Slovenijavino, d.d.
Boris Zajc, direktor
Ob-16416/06
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21, Koper,
uprava – direktor družbe IMP Montaža Koper
d.d. sklicuje
10. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 10. 7. 2006 ob 14. uri v kraju sedeža
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom uprave, s pisnim poročilom nadzornega sveta in
s poročilom o reviziji računovodskih izkazov
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
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poslovno leto 2005, s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2005 prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta,
s katero potrjuje in odobrava delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja Revizija
Plus d.o.o. Ljubljana za revidiranje poslovnih
izkazov za leto 2006.
7. Dopolnitev sklepa po 7. točki 9. seje
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sklepa se dopolni sklep, ki je bil sprejet na 9. seji skupščine z dne 31. 8. 2005.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan 3. 7. 2006
in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 9. 6.
2006 vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Ob-16419/06
Na podlagi 29. člena statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
7. skupščino delničarjev,
ki bo 12. 7. 2006 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 4. nadstropju na Leskoškovi
cesti 9e v Ljubljani s pričetkom ob 11.30 in
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki se imenujeta
Mateja Stanič-Rudolf in Suzana Golja, seji
prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2005, z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta.

Št.

Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2005,
ki znaša 1.445,722.000 SIT se v celoti prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček
in o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
c) Na podlagi 55. in 56. čl. statuta družbe
se članom nadzornega sveta izplača nagrada
v skupni višini 5,809.000 SIT, upravi ter delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
pa v skupni višini 6,943.000 SIT. Nagrade se
izplačajo do 30. 9. 2006 v breme tekočih poslovnih stroškov.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice, spremembe in dopolnitve statuta družbe, pooblastilo nadzornemu svetu
za spremembo statuta v zvezi s preračunom
zneskov iz tolarjev v eure.
Predlog sklepa:
a) Delnice Cestnega podjetja Ljubljana
d.d. se pretvorijo v navadne, imenske kosovne delnice tako, da ena delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT postane ena navadna,
imenska kosovna delnica
b) Spremeni se 4. člen statuta družbe
tako, da glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 446,835.000 SIT. Osnovni kapital družbe
je razdeljen na 446.835 navadnih, imenskih
kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu se določa glede na število
izdanih kosovnih delnic.
c) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
446,835.000 SIT v EUR, po enotnem tečaju
zamenjave in nato spremeni 4. člen statuta
družbe tako, da se osnovni kapital zapiše
v eurih.
V statutu družbe se vse zneske navedene
v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna iz
tolarjev v eure, po tečaju, določenem z zakonom, razlike pri zaokroževanju na najvišji
cel euro pa se preračunajo v breme rezerv.
Skladno z navedenim se sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
4. Dopolnitev dejavnosti
Predlog sklepa:
V 3. členu statuta družbe se dejavnost
družbe dopolni z
26.520 Proizvodnja apna
26.700 Obdelava naravnega kamna
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.484 Trgovina na drobno s kurivom
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.820 Pakiranje
75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah
Skladno z navedenim se sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta.
5. Nakup lastnih delnic
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da kupi lastne delnice družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 1.000 SIT, najvišja cena delnice je knjigovodska vrednost
delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
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– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne, brez nadaljnega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa iz
prejšnje a) točke izključi prednostna pravica
vseh delničarjev.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2006 se imenuje
KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za 6. točke dnevnega
reda je nadzorni svet, za ostale točke dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 2. 7. 2006 in ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, najkasneje
3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v
imenu delničarjev udeleži pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki ima pisno pooblastilo,
katerega je dostavil družbi v roku za prijavo
udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Skupščina veljavno odloča, če so na seji
prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno z
besedilom sprejetega letnega poročila 2005,
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta in spremembami ter dopolnitvami
statuta družbe, se nahaja na sedežu družbe,
v tajništvu direktorja podjetja in je na vpogled
delničarjem družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, od objave sklica do dneva skupščine, pri Suzani Golja.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi k
posameznim točkam dnevnega reda se sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v 7
dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-16420/06
Na podlagi 79. člena statuta Cestnega
podjetja Ljubljana družba pooblaščenka,
d.d., sklicuje uprava družbe
7. skupščino delničarjev,
ki bo 12. 7. 2006 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 4. nadstropju na Leskoškovi
cesti 9e v Ljubljani s pričetkom ob 14. uri in
naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev prisotnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi da je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da ločeni razredi delnic lahko zasedajo, za predsednika skupščine in ločenega
glasovanja razredov A, B in C se izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Suzana Golja, skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepov:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju 31. 12.
2005 znaša 531,925.000 SIT se prenese v
naslednje obdobje kot preneseni dobiček in o
njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Upravi družbe in nadzornem svetu
družbe se za leto 2005 podeli razrešnica.
3. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepov:
a) Skupščina na podlagi 8. alinee 247.
člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da
kupi lastne delnice družbe pod naslednjimi
pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 1.000 SIT, najvišja cena delnice je knjigovodska vrednost
delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po izvršenem nakupu kupljene lastne delnice
umakne, brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa iz
prejšnje a) točke izključi prednostna pravica
vseh delničarjev.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2006 se imenuje
KPMG Slovenije, Podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za 4. točko dnevnega
reda je nadzorni svet družbe za ostale točke
dnevnega reda pa uprava družbe in nadzorni
svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 2. 7. 2006 in ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi najkasneje
3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v
imenu delničarjev udeleži pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki ima pisno pooblastilo,
katerega je dostavil družbi v roku za prijavo
udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila 2005, sprememb in dopolnitev statuta družbe, mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, je na vpogled na sedežu družbe (Suzana
Golja) vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica do dneva skupščine.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda se pisno
sporočajo upravi družbe najkasneje v 7 dneh
po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
uprava družbe
Št. 05/06
Ob-16421/06
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Merx Gostinstvo in turizem d.d.,
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Ljubljanska 39, Celje, in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 14. julija 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se imenuje Zdenko Podlesnik, za preštevalki glasov se imenujeta Alja Beccari in Teja
Mali.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Katja Fink iz Celja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico. Izguba poslovnega leta 2005 v višini
4,685.626,39 SIT ostane nepokrita.
3. Odprodaja nepremičnine.
Predlog sklepa: proda se nepremičnina
poslovni prostor št. 2, ki se nahaja v poslovnem objektu na naslovu Ul. bratov Vošnjakov
št. 1 v Celju, stoječem na parc. št. 1053/6,
1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/7,
1711/15, 1711/18, vse k.o. Sp. Hudinja, ki
je vpisan v vlož. št. E 13 k.o. Sp. Hudinja, v
B-III listu, po obvestilu GURS OGU Celje z
dne 24. 2. 2006, z ident. št. dela stavbe 1074
1372 2 v izmeri 600,10 m2 nestanovanjska
raba, v stavbi na naslovu Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje, po ceni, ki je enaka ali višja
kot ugotovljena tržna vrednost iz ocenjevalnega poročila vrednotenja nepremičnine z
dne 23. 3. 2006, ocenjevalca Hql d.o.o., ob
pridobitvi predhodnega soglasja nadzornega
sveta družbe za podpis pogodbe o odsvojitvi
nepremičnine.
4. Preoblikovanje družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
4/1. Delniška družba Merx Gostinstvo in
turizem d.d.s sedežem v Celju, poslovni naslov Ljubljanska 39, Celje, se z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo:
Merx Gostinstvo in turizem d.o.o., skrajšana
firma Merx GT d.o.o. s sedežem v Celju in
istim poslovnim naslovom ter značilnostmi,
razvidnimi iz družbene pogodbe.
4/2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 139,909.000 SIT se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 139,909.000 SIT.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno
njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe,
pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek
osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka
enak vsoti emisijskih zneskov delnic v višini
1.000 SIT, ki jih ima posamezni delničar, vendar ne manj kot 14.000 SIT.
Vsem tistim delničarjem, ki nimajo vsaj
14 delnic, se določi skupen osnovni vložek v
znesku, ki je enak vsoti emisijskih zneskov (v
višini 1.000 SIT) vseh njihovih delnic. Ti delničarji na podlagi skupnega osnovnega vložka
pridobijo en poslovni delež, pravice iz tega
poslovnega deleža pa izvršujejo skupno.
4/3. Družba Merx Gostinstvo in turizem
d.o.o. opravlja sledeče dejavnosti:
Šifra: Dejavnost:
15.960 Proizvodnja piva
51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami
51.390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
74.400 Oglaševanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti d.n.
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
4/4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Merx Gostinstvo
in turizem d.o.o. v predlaganem besedilu, ki je
kot priloga sestavni del tega sklepa in prične
veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja
preneha veljati.
Predlagano besedilo družbene pogodbe
je skupaj z ostalim gradivom za skupščino na
vpogled na sedežu družbe.
Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe
glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev
skupščina pooblašča direktorja družbe.
4/5. Za direktorja družbe Merx Gostinstvo
in turizem d.o.o. se imenuje dosedanji direktor Planinšek Iztok, Lisce 13, Celje. Za podpis
pogodbe o poslovodenju se pooblasti predsednik skupščine.
4/6. Mandat članov nadzornega sveta
družbe Merx Gostinstvo in turizem d.d. traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register.
4/7. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali skladno z
določili 651. člena ZGD-1, pridobila njihove s
preoblikovanjem nastale poslovne deleže za
denarno odpravnino v višini 430 SIT za vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska njihovega
osnovnega vložka oziroma za vsako eno delnico pred preoblikovanjem.
4/8. Pod pogojem, da bo vpisano preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo
pred 1. 1. 2007, se izvede prehod osnovnih
vložkov in osnovnega kapitala na euro na
način iz 696. člena ZGD-1 in se pooblasti poslovodjo, da z dnem uvedbe eura v družbeni
pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski v eurih.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39, vse delovne dni od dne objave do dne
zasedanja skupščine, med 9. in 12. uro.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar ali njegov pooblaščenec
ali zastopnik vsaj tri dni pred skupščino pisno
napove udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
morajo skupaj z napovedjo udeležbe upravi
družbe posredovati pisno pooblastilo.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
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Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od dne objave sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni
družbi d.d. na dan roka prijave na skupščini.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred uradnim začetkom zasedanja skupščine, zaradi evidence
in prevzema glasovnic. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se
ta prestavi na 13.30 in se opravi ne glede na
število prisotnih delničarjev.
Merx Gostinstvo in turizem d.d.
Ob-16422/06
Na podlagi statuta družbe FMR Holding
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d. Idrija
ki bo v petek, 14. 7. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagamo naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči skupščine, imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepov: sprejme se predlog direktorja in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2006 imenuje revizijska družba
Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva
objave sklica skupščine do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi
po stanju na dan 30. 6. 2005, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR Holding d.d.
Direktor
Ob-16472/06
Na podlagi točke VI/C Statuta delniške
družbe Jata Emona d.d., uprava sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Jata Emona d.d.,
ki bo v ponedeljek, 10. 7. 2006 ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Agrokombi-

Št.

natska 84, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalki
glasov pa Jana Gostinčar in Dragice Konte.
Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom in konsolidaranim letnim poročilom za leto 2005, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta, ter
podelitev nagrad upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2.1.:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005, ki
znaša 1.171,344.479,66 SIT, se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
117,596.396 SIT, ki izhaja iz prenesenega
bilančnega dobička leta 2000 in 2001, se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 38
SIT na delnico družbe. Dividende pripadajo
delničarjem, ki so na dan 14. 7. 2006 vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev pri
KDD in se izplačajo v roku 60 dni po izvedeni
skupščini;
– del bilančnega dobička v višini 5,816.000
SIT, ki izhaja iz prenesenega bilančnega dobička leta 2001, se nameni za nagrado upravi
družbe, in sicer v bruto znesku. Polovica nagrade se izplača upravi v denarju, polovica pa
v delnicah družbe po ceni delnice, ki se določi
na osnovi nabavne cene delnic sklada lastnih
delnic, povečani za vse odvisne stroške in
stroške financiranja, ki se določijo na osnovi
obrestne mere za enoletne depozite pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v letu, za katerega se
nagrada izplačuje. Nagrada se izplača v roku
kot velja za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička, ki izhaja iz preostanka prenesenega bilančnega dobička leta
2001, se nameni za nagrado nadzornemu
svetu v znesku 11,050.000 SIT. Polovica nagrade se izplača nadzornemu svetu v denarju, polovica pa v delnicah družbe po ceni
delnice, ki se določi na osnovi nabavne cene
delnic sklada lastnih delnic, povečani za vse
odvisne stroške in stroške financiranja, ki se
določijo na osnovi obrestne mere za enoletne depozite pri Novi Ljubljanski banki d.d. v
letu, za katerega se nagrada izplačuje. Nagrada se izplača v roku kot velja za izplačilo
dividend;
– preostali bilančni dobiček v višini
1.036,882.083,66 SIT ostane neuporabljen
in se odločanje o njegovi uporabi prenese na
naslednje leto.
Predlog sklepa št. 2.2.: skupščina podeli
razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2005.
3. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
Predlog sklepa št. 3: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da z dnem uvedbe eura izvede
preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju
fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v EUR.
Sedanjih 3,197.534 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico, se nadomesti z
3,197.534 kosovnimi delnicami.
Skupščina za izvedbo vseh formalnih postopkov, vključno z ustreznimi spremembami Statuta, ki so potrebni zaradi prehoda na
euro, pooblašča nadzorni svet.
4. Poročilo nadzornega sveta o pripravi in
realizaciji opcijskega načrta.
Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejme
poročilo nadzornega sveta o pripravi in realizaciji opcijskega načrta.
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5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 5: za pooblaščenega
revizorja družbe Jata Emona d.d. za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
seje skupščine vpisani kot imetniki delnic v
centralnem registru vrednostnih papirjev pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe do vključno 7. 7. 2006.
Pooblastilo mora biti pisno ter oddano ob
prijavi. Pooblastilo je shranjeno na sedežu
družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z letnim ter konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2005, mnenjem revizorja, poročilom o delu nadzornega sveta
in poročilom o realizaciji opcijskega načrta,
je na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica naprej vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
Jata Emona d.d.
predsednik uprave
Stojan Hergouth
predsednik nadzornega sveta
Zoran Bošković
Ob-16473/06
Direktor družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
Cesta na Krko 24, Grosuplje, sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
ki bo 11. 7. 2006 12. uri v prostorih družbe
na naslovu Cesta na Krko 24, Grosuplje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev za navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe izvoli: za predsednika
skupščine Kastelic Marijo in dva preštevalca
glasov Jug Robert in Lavka Darinka ter ugotovi prisotnost notarja Kotar Marjana za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta družbe o
preveritvi Letnega poročila za poslovno leto
2005 in seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme
poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2005 in se
seznani z pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička za
poslovno leto 2005 s predlogom podelitve
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina družbe sprejme predlog
uporabe bilančnega dobička za poslovno leto
2005 v skupni višini 40,981.000 SIT za naslednje:
– del bilančnega dobička v višini
40,981.000 SIT ostane še naprej nerazporejen kot preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
3.3. Skupščina podeljuje upravi razrešnico
za poslovno leto 2005.
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4. Uskladitev z evrom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe evra kot
nacionalne valute opravi preračun v statutu družbe zapisanega osnovnega kapitala,
ki znaša 194,950.000 SIT, in vseh ostalih
zneskov v statutu družbe izraženih v SIT, iz
SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in
nato spremeni statut družbe tako, da bodo vsi
zneski izraženi v EUR. Razlike pri zaokroževanju na najbližji višji cel evro se poračunajo
v breme drugih rezerv iz dobička.
4.2. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da na podlagi sprejetih sklepov izdela
čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizorsko hišo Revidicom d.o.o. Maribor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo delničarjem na vpogled v tajništvu
na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave do dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda v 7 dneh od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi družbe na sedež
družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava, skupaj z zavzetim stališčem, posredovala
delničarjem in članom nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo družbi. Pooblastilo za
uresničevanje glasovalne pravice mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora
biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Število glasov posameznega
delničarja se določa po evidenci v delniški
knjigi 3 dni pred skupščino.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor družbe
Franjo Vinko Jošt
Ob-16503/06
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., Kal
1, Pivka sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d.,
ki bo v petek 14. julija 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa št. 1: za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalki
glasov se imenujeta Cvetka Rebec in Dragica Kapelj. Skupščini prisostvuje notar Darko
Jerše.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005:
Predlog sklepa št. 2
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2005.
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3. Predlog uporabe bilančnega dobička za
leto 2005:
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček za
leto 2005 v višini 10,049.000 tolarjev ostane
nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese na naslednje leto.
4. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic:
Predlog sklepa št. 4: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da z dnem uvedbe eura izvede
preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju
fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v EUR.
Sedanjih 1,086.399 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico, se nadomesti z
1,086.399 kosovnimi delnicami.
Skupščina za izvedbo vseh formalnih postopkov, vključno z ustreznimi spremembami Statuta, ki so potrebni zaradi prehoda na
euro, pooblašča nadzorni svet.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 5: za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave z revizijskim mnenjem za poslovno
leto 2005 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Kal 1, Pivka vsak dan
od 8. do 10. od objave sklica.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana in, ki osebno,
po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe do vključno
13. julija 2006.
Pooblastilo mora biti pisno ter oddano ob
prijavi. Pooblastilo je shranjeno na sedežu
družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pivka perutninarstvo, d.d.
predsednik uprave
Janez Rebec
Ob-16510/06
Direktorica družbe Gostinsko podjetje Vič
d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s XXVI.
členom statuta
redno skupščino
družbe GP Vič d.d.,
ki bo dne 14. 7. 2006 ob 9. uri na upravi
podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili
člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi
seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ter o tem poroča skupščini pred pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
XXXIII.D statuta predlaga sklep: za preštevalko glasov se izvoli Irena Tomec.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep o uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša 59,108.138,65
SIT:
a) del bilančnega dobička v višini
10,365.000 SIT, kar predstavlja nerazporejeni
dobiček iz poslovnih let 1998, 1999 in 2000,
se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško

knjigo pri KDD na dan skupščine. Dividenda
znaša 2.500 SIT brutto na delnico. Dividende
se izplačajo do 31. 8. 2006,
b) del bilančnega dobička v višini
48,743.138,65 SIT se ne uporabi in se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu
s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora
prispeti na naslov družbe najkasneje do 11. 7.
2006. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno
pošto ali s telegramom na naslov družbe ali
po telefaksu št. 01/24-20-834. V prijavi se navede ime in priimek delničarja oziroma firmo
delničarja, naslov oziroma sedež delničarja
in število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi
se lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci,
ki zastopajo več delničarjev lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo,
s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
GP Vič d.d.
direktorica
Ob-16598/06
Na podlagi 37. člena Statuta družbe uprava sklicuje
enajsto skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,
ki bo 12. 7. 2006 ob 8. uri v prostorih na
sedežu družbe v Mengšu, Slovenska cesta
40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine in imenuje notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in odločitev o uporabi bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša 1.879,042.381,91 SIT, se
razporedi v višini 191,700.600,00 delničarjem,
1,200.000 SIT za nagrade članom nadzornega sveta, ostanek v višini 1.686,141.781,91
SIT pa ostane nerazporejen in se bo razporejal v naslednjih poslovnih letih. Dividende
bodo izplačane do 31. 10. 2006.
b) Upravi in nadzornemu svetu Filc, d.d.
Mengeš se za leto 2005 podeli razrešnica.
3. Obravnavanje in odločanje o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 pooblašča nadzorni svet, da v točko II.
– peti člen statuta vsebovan znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo statuta. Delnice
se spremenijo v kosovne delnice.
4. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se z dnem 31. 5. 2007 za mandatno ob-
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dobje 4 let izvolita dr. Andrej Kumar in Vanja
Jeraj Markoja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za leto 2006 se imenuje Bo Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 7. julija 2006 in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki so
na dan 7. julij 2006 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in
št. glasov še firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.
Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe
Filc d.d. Mengeš, Slovenska cesta 40, 1234
Mengeš, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Filc, d.d. Mengeš
Uprava
Ob-16600/06
Ljubečna Industrija keramičnih izdelkov
Celje, d.d., Kocbekova 30, Ljubečna, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava in nadzorni svet družbe
sklicujeta
10. redno skupščino
Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova 30,
Ljubečna,
ki bo dne 11. 7. 2006, ob 13. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Ljubečna, Kocbekova
45, Ljubečna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa 1: imenujejo se člani verifikacijske komisije ter predsednik skupščine. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa 2: sprejme se letno poročilo družbe za poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa 3: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe v poslovnem letu 2005 in jima
hkrati podeli razrešnico.
4. Poročilo glavnega delničarja in izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa 4.1: skupščina potrdi predlog glavnega delničarja STC – Interfruct
d.o.o., Stanetova ulica 2, Celje, da se iz
družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna izključijo manjšinski delničarji s tem, da se delnice
vseh manjšinskih delničarjev prenesejo na
glavnega delničarja STC – Interfruct d.o.o.,
Stanetova ulica 2, Celje, matična številka
1358928, manjšinskim delničarjem pa se izplača denarna odpravnina v višini 350 SIT
na delnico.
Predlog sklepa 4.2: sklep stopi v veljavo z
dnem sprejema na skupščini družbe. Delnice
manjšinskih delničarjev se štejejo za prenesene na dan vpisa prenosa delnic v sodni
register.
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Za zastopnika za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem skupščina
določi Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana,
ki je podala izjavo, da je solidarno odgovorna
za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal odpravnino za pridobljene
delnice.
Skupščina pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi sklepa o vpisu
prenosa delnic v sodni register predlaga prenos delnic pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na glavnega delničarja.
5. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna k družbi STC – Interfruct d.o.o., Celje.
Predlog sklepa 5.1: skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe Ljubečna Celje, d.d.,
Kocbekova 30, Ljubečna, in družbe Ljubečna
Klinker d.o.o., Ljubečna k prevzemni družbi
STC – Interfruct d.o.o., Stanetova ulica 1, Celje. Dan obračuna pripojitve je 31. 12. 2005.
Skupščina potrdi skupno poročilo uprav
o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na
skupščini družbe, pod odložnim pogojem, da
enak sklep sprejmeta skupščini delničarjev
družbe STC – Interfruct d.o.o. in druga prevzeta družba Ljubečna Klinker d.o.o. ter pod
odložnim pogojem, da je sklep o izključitvi
manjšinskih delničarjev veljaven.
Sklep preneha veljati, če se izpolni razvezni pogoj iz Pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa 5.2: skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Ljubečna
Celje d.d., Kocbekova 30, Ljubečna, in družbe Ljubečna Klinker d.o.o., Kocbekova 30,
Ljubečna k prevzemni družbi STC – Interfruct
d.o.o., Celje, Stanetova ulica 2, Celje, z dne
2. 6. 2006.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na
skupščini družbe, pod odložnim pogojem, da
enak sklep sprejmeta skupščini delničarjev
družbe STC – Interfruct d.o.o. in druga prevzeta družba Ljubečna Klinker d.o.o. ter pod
odložnim pogojem, da je sklep o izključitvi
manjšinskih delničarjev veljaven.
Sklep preneha veljati, če se izpolni razvezni pogoj iz Pogodbe o pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi sklenjena dne 2. 6.
2006 v obliki notarskega zapisa notarke Katje
Fink iz Celja, SV 499/06, je priloga in sestavni
del tega sklepa.
Predlog sklepa 5.3: skupščina daje pooblastilo poslovodstvu prevzemne družbe STC
– Interfruct d.o.o., Celje, Stanetova ulica 2,
Celje, da kot edini delničar v imenu družbe
Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, v skladu z 80.
oziroma 81. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in v skladu z določili Pogodbe o pripojitvi z dne 2. 6. 2006, po
vpisu skupščinskega sklepa v sodni register,
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, predlaga izbris delnic družbe
Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, iz centralnega
registra vrednostnih papirjev.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na
skupščini družbe, pod odložnim pogojem, da
enak sklep sprejmeta skupščini delničarjev
družbe STC – Interfruct d.o.o. in druga prevzeta družba Ljubečna Klinker d.o.o. ter pod
odložnim pogojem, da je sklep o izključitvi
manjšinskih delničarjev veljaven.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 6. 7. 2006 vpisani v
delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar,
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ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se
lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in
uresničuje glasovalne pravice na skupščini.
Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri
dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz
prejšnjega odstavka.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem
zastopstvu.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji
in ne glede na predhodno pisno prijavo.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki
jih prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pri glasovanju vsaka delnica šteje en
glas.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kocbekova 30, Ljubečna, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Delničarji imajo tudi pravico do
brezplačnega prepisa listin v skladu s 4. odstavkom 586. člena ZGD.
Gradivo za skupščino vključuje naslednje
listine:
– letno poročilo družbe za leto 2005;
– predlog sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja;
– pisno Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev;
– letna poročila prevzemne in obeh prevzetih družb, za zadnja tri poslovna leta;
– poročilo revizorja o primernosti denarne
odpravnine;
– pogodba o pripojitvi;
– skupno poročilo uprav vseh družb o pripojitvi;
– poročilo pripojitvenega revizorja;
– poročilo nadzornega sveta družbe, o
pregledu nameravane pripojitve.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava in nadzorni svet
Ljubečna Celje, d.d.

Zavarovanja
SV 392/2006
Ob-16601/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, potrditve kreditne pogodbe in
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini z dne 5. 6. 2006, opr. št. SV 392/2006,
je bilo stanovanje številka 6, ki se nahaja v
tretjem nastopu večstanovanjske hiše v Gornji Radgoni, Panonska 36, v skupni izmeri
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70,30 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih
prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem
delu zemljišča in je last zastaviteljev Dokl
Janeza in Dokl Suzane, oba Panonska 36,
Gornja Radgona in to na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 3. 1998, zastavljeno v
korist upnika Raiffeisenbank Halbenrain – Tieschen, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Halbenrain 125, 8492
Halbenrain, Avstrija, EIŠ 1870602, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 120.000
EUR, s pripadki, kot to določa neposredno
izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 383/2006
Ob-16602/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 383/2006
z dne 30. 5. 2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 4 v prvem nadstropju, ki obsega
2 sobi, kabinet, predsobo in balkon ter klet v
stavbi Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 34,
v skupni izmeri 63,55 m2, na parc. št. 31/11,
k.o. Gorenja vas, last zastaviteljice Dobrinke
Kresal in zastavitelja Kresal Jožeta, zastavljeno v korist Kärntner Saprkasse AG Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, rep. Avstria, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 95.000
EUR, s pripadki.
SV 386/2006
Ob-16603/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 386/2006
z dne 30. 5. 2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 9 v izmeri 71 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše, 1290 Grosuplje, Bevkova
cesta št. 3, s pripadajočimi kletnim prostorom
št. 9, na parc. št. 874/11 in parc. št. 874/9,
k.o. Grosuplje-naselje, last dolžnice in zastaviteljice Slemenjak Janje, Gornji Rogatec 4,
1290 Grosuplje, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v višini
197.840 CHF, s pripadki.
SV 396/2006
Ob-16604/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 396/2006
z dne 31. 5. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 13, v 4. nadstropju objekta Adamičeva cesta 41 A, na parc. št. 1604/2, k.o.
Grosuplje naselje, solast zastaviteljev Anite
Novak in Belec Aladarja, Ljubljana-Polje,
Cesta XXXVIII/8, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike št. 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 95.448 EUR, s pripadki.
SV 381/06
Ob-16605/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 381/06 z dne 2. 6. 2006, je
bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
Franceta Prešerna 28, stoječe na parc. št.
638/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 36,02 m2,
last zastaviteljice Štefice Šalić, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8. 1993,
sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33 A,
Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.000 EUR
s pripadki.
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SV 382/06
Ob-16606/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 382/06 z dne 2. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na
parc. št. 463 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
71,56 m2, last zastaviteljev Andreja Sodje in
Barbare Sodje, oba Cesta maršala Tita 47,
Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 4. 2006, sklenjene s prodajalcema
Brankom Luskavcem in Damjano Luskavec,
zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33 A,
Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 EUR
s pripadki.
SV 383/06
Ob-16607/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 383/06 z dne 2. 6. 2006, je bilo
stanovanje št. 84, ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc. št.
531/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 68,10 m2,
last zastaviteljev Rudolfa Buha in Jožice Buh,
vsakega od njiju do 1/2 na podlagi pogodbe
št. ISP 1255/93-O o prodaji stanovanja, sklenjene med Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 400/06
Ob-16608/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 400/06 z dne 5. 6. 2006, je
bilo stanovanje št. št. 20, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, stoječe na parc.
št. 802/1, parc. št. 804/1 in parc. št. 804/2,
vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,68 m2,
last zastaviteljev na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 5. 2006, sklenjene s prodajalcema Špelo Koselj in Ivanom Koseljem,
zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., matična številka 5496527, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 27.125
EUR s pripadki.
SV 404/06
Ob-16609/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 404/06 z dne
2. 6. 2006, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 24,58 m2, s
pripadajočim kletnim prosotorom v izmeri
0,48 m2, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe v Rušah, Smolnik 11, stoječe
na parc. št. 10, vpisani v vl. št. 7, k.o. Smolnik, ki je last Jožeta in Marjane Petar, oba
stan. Smolnik 11, Ruše, vsakega do 1/2,
na podlagi notarskega zapisa pogodbe o
dosmrtnem preživljanju št. SV 185/96 z dne
3. 4. 1996, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožeta in
Marjane Petar, oba stanujoča Smolnik 11,
Ruše, v višini 8.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

SV 881/06
Ob-16618/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV
881/06 z dne 1. 6. 2006, je bil poslovni prostor
št. 1 v izmeri 54,25 m2, v prvem nadstropju
zgradbe Poslovno stanovanjski center Zlato
Polje v Kranju, na naslovu Kidričeva cesta 4b,
ki se nahaja na parc. št. 881/5, k.o. Kranj, ki
je v lasti CE design, projektiranje in tehnično
svetovanje, d.o.o., Senično 56, Križe, matična
številka 5509432, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 3. 2006, sklenjene med Zasebno
zobno ordinacijo Milena Šifrar Kopač, Kidričeva
cesta 4b, Kranj, kot prodajalko ter CE design,
projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.,
Senično 56, Križe, kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.427,97 EUR, z obrestmi v višini šestmesečni Euribor + 0,85% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 15. 4. 2011.
SV 885/06
Ob-16619/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 885/06 z dne 2. 6. 2006, je dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št.
28 v izmeri 87,91 m2, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka z ident. št. 247.E na naslovu
Ulica Janeza Puharja 6, Kranj, stoječega na
parc. št. 182/5 k.o. Huje, last zastavitelja Saše
Georgievski, Ulica Janeza Puharja 6, Kranj,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 5. 2006, s prodajalcem Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva 27,
Kranj, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka
5026237, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 79.500 EUR, z obrestno mero,
ki je sestavljena iz 3 mesečnega Euriborja za
EUR + 1,95% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 28. 6. 2026.
SV 686/06
Ob-16620/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 686/06 z dne 1. 6. 2006
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje
v prvem nadstropju, št. stanovanja 4, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Zgornja Kungota 78, 2201 Zgornja Kungota
in katera stoji na parc. št. 697/4, k.o. Zgornja
Kungota, v skupni površini 55,20 m2, katero
je zastavitelj Horvat Beno pridobil na podlagi
prodajne pogodbe št. 383/95 z dne 18. 8.
1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona z Ministrstvom za obrambo
Ljubljana – kot prodajalcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße
22, enolična identifikacijska številka 1870653,
9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000 EUR, z letno
obrestno mero 6% in 5% letnimi zamudnimi
obrestmi, z zapadlostjo zadnjega obroka na
dan 20. 6. 2026.
SV 704/06
Ob-16621/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 704/06 z dne 5. 6. 2006,
je bila zastavljena nepremičnina z ident. št.
657-2476-82, to je trisobno stanovanje z oznako S3/1-3 v 1. nadstropju s kletno shrambo z
isto oznako v skupni izmeri 101,52 m2, v objektu Cankarjeva ulica 6c, Maribor, ki stoji na parc.
št. 1158/2, 1180/4, 1208/1, 1208/2, 1208/4,
1212/1, 1212/4, 1212/5, vse k.o. Maribor-Grad,
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vse last kreditojemalca in zastavitelja Fridrih
Bernarda, rojenega dne 20. 11. 1970, EMŠO
2011970500153, Prešernova ulica 022, 2000
Maribor, Slovenija, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 4. 2006, med
Vugrinec Nevenko, EMŠO 1109956506307,
Cankarjeva ulica 6 c, 2000 Maribor in Vugrinec
Borisom, EMŠO 1203954500367, Cankarjeva
ulica 6 c, 2000 Maribor, kot prodajalcema in
Fridrih Bernardom, rojenim dne 20. 11. 1970,
EMŠO 2011970500153, Prešernova ulica
022, 2000 Maribor, Slovenija, kot kupcem, in
sicer v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka
1870637, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.700 EUR, z obrestmi v višini mesečni Euribor s pribitkom 2,5% točk in ostalimi
pripadki, ki zapade v plačilo v 112 mesečnih
obrokih, z zapadlostjo zadnjega obroka dne
31. 10. 2015.
SV 762/06
Ob-16622/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 762/06 z dne
1. 6. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno
stanovanje številka 8, ki obsega kuhinjo v izmeri 18,23 m2, sobo v izmeri 20,80 m2, sobo
v izmeri 20,80 m2, predsobo v izmeri 3,92 m2,
WC v izmeri 2,46 m2, shrambo v izmeri 3 m2,
balkon v izmeri 4,41 m2, klet v izmeri 3 m2,
ki se nahaja v mansardi stanovanjske hiše v
Mariboru, Šentiljska cesta 112, zgrajene na
parceli številka 359/5, med drugim pripisani
zemljiškoknjižnem vložku številka 44, katastrska občina Pekel; last do celote dolžnice –
zastaviteljice Mije Krajnc, rojene 10. 8. 1959,
stanujoče Ulica Planinčevih 12, 2204 Miklavž
na Dravskem polju, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 2. 2006, sklenjene med
dolžnico – zastaviteljico Mijo Krajnc, kot kupcem in med Marijano Golac, kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beshränkter Haftung
(registrirana zadruga z omejenim jamstvom),
s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker
Strasse 23, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnice – zastaviteljice Mije Krajnc, in sicer v
višini 21.500 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 20. 5. 2021.
SV 330/06
Ob-16623/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 330/06 z dne 31. 5. 2006,
je bil poslovni prostor v izmeri 74,10 m2, ki se
nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta
88, stoječe na parcelni številki 3873/1, parcelni številki 3873/3, parcelni številki 3875/1
in parcelni številki 3885/2 k.o. Domžale, ki bo
po vpisu etažne lastnine predvideno označena z identifikacijsko številko 1959 4991 110
k.o. Domžale, kateri je na podlagi prodajne
pogodbe SV 234/06 z dne 18. 4. 2006, v lasti
Alojza Indofa, zastavljen v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000 EUR
s pripadki.
SV 433/06
Ob-16624/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz

Št.

Murske Sobote, opr. št. SV 433/06 z dne 1. 6.
2006, je bil poslovni lokal, tako imenovan trgovina Tehnopromet v izmeri 237,91 m² (trgovina 93,81 m², skladišče 35,43 m², vetrolov
4,20 m², embalaža 14,45 m², pisarna 18,53 m²,
garderoba 7,33 m², vetrolov 2,08 m², umivalnik 1,44 m², WC 1,44 m², skladišče 27,20 m²,
pralnica 8,50 m², skladišče 8,50 m² in garaža
15 m²), ki se nahaja v poslovno stanovanjski
zgradbi z identifikacijsko številko 1838.ES in
katera stoji na stavbišču 698/2.S, oboje vpisano v vložek številka 4085 katastrska občina Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik
pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002,
sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000 EUR s pripadki.
SV 1475/2006
Ob-16625/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV1475/2006 z dne 2. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Novakova ulica 1 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1601 in 1599/2, k.o. Bežigrad, v lasti
zastaviteljice Suzane Jovanović, Ljubljana,
Novakova ulica 1, EMŠO 0806973505135,
na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 3.
1993, sklenjene z Zvonimirjem Jovanovičem
kot darovalcem, zastavljeno v korist banke
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka
1901095, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.000 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa
d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne
banke na dan plačila, s pripadki.
SV 1491/2006
Ob-16626/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1491/2006 z dne 5. 6. 2006,
je bilo trisobno stanovanje št. 49 v izmeri
73,88 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju zgradbe na naslovu Glinškova ploščad 8, Ljubljana,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, v lasti zastavitelja
Saše Alberta, Ljubljana, Glinškova ploščad
8, EMŠO 2805954500042, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-1025/91ZB z dne
3. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva
41, zastavljeno v korist lizingodajalca Hypo
leasing podjetje za financiranje d.o.o., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
5834163, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 416.840,35 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju za EUR
Hypo Alpe-Adria-bank d.d. na dan plačila, s
pripadki.
sv 1497/2006
Ob-16649/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1497/2006 z dne 6. 6. 2006,
je bil poslovni prostor – lokal št. 11a v izmeri
46,18 m2, ki se nahaja v objektu št. 8 v stanovanjski soseski BS 2/1 Zupančičeva jama,
kare 1, na naslovu Štihova ulica 15, Ljubljana,
parc. št. 1796/5, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja Mića Jovića, Nožice, Gostičeva cesta
76, EMŠO 1902956123000, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1 L-20/90 z dne 26. 6.
1990, sklenjene s prodajalcem SCT, n.sol.o.,
Ljubljana, Titova 38, zastavljeno v korist upni-
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ce Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
St. Veiter Ring 53, A-9020 Klagenfurt, Austria,
enolična identifikacijska št. 1868101, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR s pripadki.
SV 385/06
Ob-16697/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega
mesta, opr. št. SV- 385/06 z dne 6. 6. 2006, je
bila garsonjera številka 30, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Jakčeva ul. 19, 8000 Novo mesto, v skupni izmeri
26,40 m2, ki stoji na parc. št. 213.S k.o. Kandija,
s pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih objekta ter napravah, last kreditojemalca in zastavitelja Boruta Gregorčiča, stan. Ul.
Slavka Gruma 50, 8000 Novo mesto, zastavljena v korist banke Kärntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija,
identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan črpanja kredita.
SV 884/2006
Ob-16706/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 884/2006 z dne 6. 6.
2006, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 14 v mansardi v izmeri 40,20 m2, s
pripadajočo shrambo številka 14/1 v izmeri
2,10 m2, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu na Gosposvetski 41a v Mariboru, locirano na zemljišču parcelna številka
1634, stavbišče in poslovna stavba 667 m2,
dvorišče 778 m2, št. 1635 garaža 232 m2,
št. 1563/3 garaža 59 m2, št. 1563/4 dvorišče
34 m2 vpisane pri vložni številki 1365 k.o. Koroška vrata ter parc. št. 1649/2 garaža 234 m2,
št. 1649/3 dvorišče 106 m2, vpisane pri vl. št.
1407, k.o. Koroška vrata, last zastaviteljice
Alenke Skerbinek, EMŠO 2110967505215,
stanujoče Slovenske Konjice, Škalce 101, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 9. 2001, s prodajalcem Črnko
Gorazdom, stanujočim Gosposvetska 041a,
Maribor, zastavljena v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A,
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.042 CHF s
pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
31. 5. 2014.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 11/2006
Os-16076/06
To sodišče je na seji senata dne 29. 5.
2006 pod opr. št. St 11/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Europlast Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas Martin Turk, s.p., Podgora 44, Straža,
matična številka 1831020, šifra dejavnosti
25.240, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Europlast Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
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Martin Turk, s.p., Podgora 44, Straža, izbriše
iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 5. 2006
St 28/2005
Os-16078/06
To sodišče je na seji senata dne 29. 5.
2006 pod opr. št. St 28/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnico Plastika
Milena Marković, s.p., Božič vrh 4, Suhor,
matična številka 1088602, šifra dejavnosti
25.240, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
Plastika Milena Marković, s.p., Božič vrh 4,
Suhor, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 5. 2006
St 26/2006
Os-16079/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 26/2006
z dne 30. 5. 2006 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom REA Trade, storitve in trgovina, d.o.o., Virje 10, Tržič,
matična številka: 1391658, davčna številka:
80151531, šifra dejavnosti: 50.200.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Marinc, Tacenska cesta 125a,
Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve in vlogi
priložijo dokazilo o plačilu predpisane takse
za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
2. Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, Maribor,
3. A1–Remont Kranj d.o.o., Ljubljanska
cesta 22, Kranj,
4. Trgovina P&R d.o.o., Kolodvorska 3,
Kranj,
5. Andrej Fiksl, predstavnik delavcev na
naslovu dolžnika.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2006
St 23/2006
Os-16081/06
1. Z dnem 26. 5. 2006 se ustavi likvidacijski postopek in začne stečajni postopek
zoper stečajnega dolžnika Hranilno kreditna
služba Panonka Murska Sobota n.sol.o – v
likvidaciji, Kocljeva ulica 16, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega
postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
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38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-711006-51100236.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 5. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 5. 2006
St 46/2005
Os-16083/06
Razpiše se narok za prisilno poravnavo
dolžnika Kompas Gojitveno lovišče Peskovci d.o.o., Peskovci 22, Šalovci, ki bo
dne 30. 6. 2006, ob 9. uri, v razpravni dvorani
št. 17, pri tukajšnjem sodišču.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije dolžnika ogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradnih ur v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 5. 2006
St 3/2006
Os-16086/06
Poravnalni senat dolžnika MS turistično,
kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, razpisuje narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 19. 6. 2006 ob 11.30 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki si
lahko predlog načrta finančne reorganizacije
ogledajo pri tem sodišču na stečajnem oddelku v sobi št. 5, v času uradnih ur. Upniki lahko
glasujejo o prisilni poravnavi tudi pismeno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2006
St 94/2005
Os-16088/06
To sodišče je s sklepom St 94/2005 dne
29. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gastro International d.o.o., Tomšičeva ul. 2, Ljubljana, matična številka
1314017, davčna številka 40178471.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2006
St 94/2006
Os-16090/06
To sodišče je s sklepom St 94/2006 dne
29. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom NA.J.S., družba za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o., Tbilisijska
57, Ljubljana, matična številka 5590221,
davčna številka 82606340, vložna številka
11674800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl, Peričeva 35, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišče in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prija-

vljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2006 ob 13.45 v razpravni dvorani
št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2006
St 196/2003
Os-16092/06
To sodišče je s sklepom St 196/2003 dne
30. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lesar Janez s.p., Prigorica 4,
Dolenja vas – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 52/2006
Os-16094/06
To sodišče je s sklepom St 52/2006 dne
30. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Bukovac Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Potok 16, Vas, matična številka 5438195, šifra dejavnosti 51.900, davčna številka 99399202.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi
Varanelli, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 9. 2006 ob 13.20 v razpravni dvorani
št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 235/2005
Os-16096/06
To sodišče je s sklepom St 235/2005 dne
30. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Magimpeks Trgovina, gostinstvo,
storitve d.o.o., Ulica 25. maja 51, Ljubljana,
matična številka 5718929, davčna številka
63777550.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman, Tacenska 36, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o pla-
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čilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 9. 2006 ob 13.10 v razpravni dvorani
št. I./1, tukajšnjega sodišča, Milošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 277/2005
Os-16098/06
To sodišče je s sklepom St 277/2005
dne 24. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Nogometni klub Ljubljana,
Milčinskega 2, Ljubljana, matična številka
1210912, davčna številka 11402873, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra društev pri Upravni enoti
Ljubljana.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2006
PPN 30/2006
Os-16100/06
To sodišče je s sklepom z dne 24. 5. 2006
pod opr. št. PPN 30/2006 predlog za začetek
postopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Bindex d.o.o., Krimskega odreda 15a, Vrhnika, zavrglo in postopek prisilne poravnave
ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2006
St 119/2005
Os-16102/06
To sodišče je s sklepom St 119/2005 dne
26. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Arena International Agency
d.o.o. – v stečaju, Celovška 25, 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 26. 5. 2006
St 82/2006
Os-16106/06
To sodišče je s sklepom St 82/2006 dne
29. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Foton Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Humec 32, Dolenja vas.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 9. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. 1/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2006
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St 16/2006
Os-16107/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Flora
natura d.o.o., trgovina in storitve, Radovljica, Vrbnje 60, se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2006
St 3/2006
Os-16109/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2006 sklep z dne 29. 5. 2006:
I. To sodišče je dne 12. 1. 2006 ob 14.23
prejelo neposredno predlog upnika: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih
knezov 10, Celje, za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: MEPA, Trgovina na
debelo, Metličar Alojz s.p., Pohorska 4,
Celje in je dne 29. 5. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: MEPA,
Trgovina na debelo, Metličar Aloz s.p., Pohorska 4, Celje (mat. št.: 1336126, ID št. za
DDV: 81447604).
Odslej se firma glasi: MEPA, Trgovina na
debelo, Metličar Alojz s.p., Pohorska 4, Celje
(mat. št.: 1336126, ID št. za DDV: 81447604)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902
(sklic na št. 11-42153-7110006-00030606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 13.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 29. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2006
St 25/2006
Os-16115/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2006 sklep z dne 29. 5. 2006:
I. To sodišče je dne 10. 4. 2006 ob 9.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Clarion
gostinstvo, trgovina, storitve in proizvo-
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dnja d.o.o., Stanetova 14, Celje, z dne
10. 4. 2006 in je dne 29. 5. 2006 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Clarion
gostinstvo, trgovina, storitve in proizvodnja
d.o.o., Stanetova 14, Celje (matična številka:
5753970, ID št. za DDV: 72798084).
Odslej se firma glasi: Clarion gostinstvo,
trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o., Stanetova 14, Celje (matična številka: 5753970, ID
št. za DDV: 72798084) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11-42153-7110006-00250606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 29. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2006
St 39/2006
Os-16117/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2006 sklep z dne 29. 5. 2006:
I. To sodišče je dne 5. 5. 2006 ob 12.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Celeiapark, družba za izvajanje nepremičninskih
projektov za trg, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Aškerčeva 14, Celje, z dne 4. 5. 2006
in je dne 29. 5. 2006 ob 8.30, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Celeiapark, družba
za izvajanje nepremičninskih projektov za trg,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Aškerčeva 14,
Celje (matična številka: 1616668, ID št. za
DDV: 50433008).
Odslej se firma glasi: Celeiapark, družba
za izvajanje nepremičninskih projektov za trg,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Aškerčeva 14,
Celje (matična številka: 1616668, ID št. za
DDV: 50433008) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
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stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11-42153-7110006-00390606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 12.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 29. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2006
St 19/2004
Os-16118/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2004 sklep z dne 29. 5. 2006:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Ingrad
VNG d.d., Družba za visoke in nizke gradnje, Lava 7, Celje – v stečaju, se razpiše
II. narok za preizkus terjatev za dne 28. junija
2006 ob 15. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2006
St 22/2006
Os-16228/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2006 z dne 31. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom JIM, uvozno – izvozno podjetje za trgovino in storitve, Jesenice, d.o.o., Spodnji Plavž 6b, Jesenice,
matična številka: 5422019, davčna številka:
64521907.
2. Za stečajno upraviteljico je določena
Mojca Breznik, Dvoržakova ul. 8, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 9.
2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2006
St 63/2005
Os-16229/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 63/2005 z dne 31. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnico Suzano Miklavčič,
s.p., Splošna gradbena dela, Srakovlje 13,
Kranj, matična številka: 1070746, davčna
številka: 70413258, šifra dejavnosti: 45.210.
2. Za stečajno upraviteljico je določena
Mojca Breznik, Dvoržakova ul. 8, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
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objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 9.
2006 ob 9.30 v sobi št. 113/I tukajšnjega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2006
St 280/2005
Os-16231/06
To sodišče je s sklepom z dne 12. 5. 2006
pod opr. št. St 280/2005 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Mineral,
d.d., Letališka c. 5, Ljubljana, in njegovimi
upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda 3 in 4
(kreditodajalci, strateški dobavitelji) plačati
njihove terjatve v višini 100% v roku petih
let, z 2,5% letno obrestno mero od dneva
potrditve prisilne poravnave do dneva plačila,
upnikom razreda 5 (ostali upniki) v višini 20%
v roku enega leta, z 2,5% obrestno mero od
dneva potrditve prisilne poravnave do dneva
plačila.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
22. 12. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 10.
koloni (skupaj glasovalne pravice) Priloge 1
(Glasovalna tabela) k sklepu, ki je sestavni
del izreka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v 14. koloni te priloge in v roku iz 2. točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik IAK, d.o.o., naveden v Prilogi 1 pod
zaporedno št. 70, svojo terjatev, navedeno
v tej prilogi na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala
z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika
z dne 25. 4. 2006 in izdati upniku ustrezno
število delnic, po vpisu tega povečanja v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 5. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2006
St 84/2006
Os-16232/06
To sodišče je s sklepom St 84/2006 dne
31. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Obrtna zadruga Obrt – oprema
z.o.o., Ljubljana, Na trati 11, matična številka 5005922, št. reg. vložka: 10175500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani

št. 4, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2006
St 209/2005
Os-16233/06
To sodišče je s sklepom St 209/2005 dne
29. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom KIIM – Razvoj d.o.o., Novakova
ulica 5, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 287/2005
Os-16234/06
To sodišče je s sklepom St 287/2005 dne
26. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lederman, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, Koprska 94.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 5/2005
Os-16236/06
To sodišče je s sklepom St 5/2005 dne
26. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom KGS Kovinsko gradbene storitve d.o.o. – v stečaju, Rožna ulica 15, Kočevje, 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 30. 5. 2006
St 33/2006
Os-16239/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 33/2006
z dne 30. 5. 2006 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad samostojno podjetnico
Leonido Marko s firmo Trgovina Marko, Leonida Marko s.p., Zg. Senarska 10, Sveta
Trojica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1075446, šifra
njene dejavnosti pa 52.110.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2006
St 1/2006
Os-16240/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Franko Zastopanje in agencija d.o.o.
Vipolže, Vipolže 72, Dobrovo – v stečaju,
izven naroka dne 31. 5. 2006 sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se stečajni
postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
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Z dnem vpisa pravnomočnega 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 31. 5. 2006
St 9/2006
Os-16243/06
To sodišče je na seji senata dne 30. 5.
2006 pod opr. št. St 9/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Ribarnica Korala, Požek in drugi, trgovina z ribo,
d.n.o., Butorajska cesta 2, Črnomelj, matična št. 1411829, šifra dejavnosti 52.230, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Ribarnica Korala, Požek in drugi, trgovina z
ribo, d.n.o., Butorajska cesta 2, Črnomelj, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 5. 2006
St 178/2005
Os-16284/06
To sodišče je s sklepom St 178/2005 dne
31. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Turmex d.o.o., Dolina 2, Brezovica pri Ljubljani, 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 31. 5. 2006
Lik 28/2006
Os-16285/06
To sodišče je s sklepom Lik 28/2006 dne
30. 5. 2006 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Skupnost lastnikov stanovanj Kumrovška 11-15, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
St 6/2006
Os-16286/06
To sodišče je na seji senata dne 31. 5.
2006 pod opr. št. St 6/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avto
AB, trgovina z vozili in deli, d.o.o., Podbevškova 6/a, Novo mesto, matična št.
1550080, šifra dejavnosti 50.102, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Avto
AB, trgovina z vozili in deli, d.o.o., Podbevškova 6/a, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 5. 2006
St 12/2006
Os-16287/06
To sodišče je na seji senata dne 1. 6.
2006 pod opr. št. St 12/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Tremex Kafol, trgovina, gostinstvo in turizem
Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 27,
Novo mesto, matična št. 5616263, šifra dejavnosti 74.843, se začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Tremex Kafol, trgovina, gostinstvo in turizem
Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 27,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 2006
St 3/2006
Os-16288/06
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Lignum Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Janževski vrh 72/a, Podvleka,
matična številka 5584434, davčna številka
15071154.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Lignum
Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Janževski vrh 72/a, Podvleka – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
6. 9. 2006 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 6. 2006
St 17/2006
Os-16289/06
1. Z dnem 31. 5. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgoles,
mednarodna trgovina in zastopstva Pečarovci d.o.o., Mačkovci (matična številka
5736951, davčna številka 15004856).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar iz Boračeve 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu Republike
Slovenije. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200--710006-51100176.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 4. 9. 2006 ob 9.30, pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 12.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 31. 5. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2006
St 15/2006
Os-16290/06
1. Z dnem 1. 6. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Efing Textil, pro
izvodnja in trgovina d.o.o., Prosenjakovci
97/a, matična številka 1574469, davčna številka 53875648,
2. Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob progi
53, Murska Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100156.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 28. 8. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 1. 6. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo
vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2006
St 7/2006
Os-16291/06
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Lesing, Lesno montažno podjetje Zagajski
vrh d.o.o. Zagajski vrh 1/a, 9250 Gornja
Radgona, poravnalni senat razpisuje narok
za prisilno poravnavo.
Narok bo dne 10. 7. 2006 ob 13. uri, pri
tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 5, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2006
St 23/2006
Os-16292/06
To sodišče je s sklepom St 23/2006 dne
1. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trgosadje d.o.o., trgovsko podjetje,
Dunajska 301, Ljubljana, matična številka
5802768, vložna številka 12390900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
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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 11. 9. 2006 ob 13.20, v razpravni dvorani
št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2006
St 63/2006
Os-16293/06
To sodišče je s sklepom St 63/2006 dne
1. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom BEN, trgovina in storitve d.o.o., Kidričeva 5, Litija, matična številka 5817986,
davčna številka 65749570.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 11. 9. 2006 ob 13.10, v razpravni dvorani
št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2006
St 3/2006
Os-16294/06
To sodišče je s sklepom St 3/2006 dne
1. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zoom Promotion, podjetje za
promocijsko in drugo dejavnost, d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, matična
številka 5319382, vložna številka 10381700.
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 11. 9. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2006
St 88/2006
Os-16468/06
To sodišče je s sklepom St 88/2006 dne
2. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Telek informacije d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana, matična številka 1674676,
davčna številka 20252935.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 12.40 v razpravni dvorani
št. V/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2006
St 13/2006
Os-16469/06
To sodišče je na seji senata dne 1. 6.
2006 pod opr. št. St 13/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Sopaj
in Liman zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.,
Stopiče 115, Stopiče, matična št. 1270923,
šifra dejavnosti 45.210, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Sopaj in Liman zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.,
Stopiče 115, Stopiče, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 2006
St 59/2000
Os-16487/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Tekstil Angora d.d., Cesta na Brdo 47
– v stečaju, za dne 14. 7. 2006 ob 11. uri v
razpravni dvorani št. 5, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 11/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006

nja št. 7, v III. nadstropju v izmeri 56,42 m2, s
pripadajočo kletjo. Stanovanje, ki je na naslovu Slomškova ul. 5, Brežice, sestoji iz sobe,
hodnika, WC s kopalnico, kuhinje z jedilnico in
terase ter leži na parc. št. 1/313, k.o. Trnje in
je do 1/2 last dolžnice Galič Tatjane.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v
Zemljiško knjigo, v korist upnika Komunalno
podjetje d.d. Brežice.
In 2005/00321
Os-15752/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00321 z dne
15. 12. 2005, je bil dne 12. 1. 2006 opravljen
v korist upnice Hranilnice Lon d.d. Kranj, Bleiweisova 2, ki jo zastopa odvetnik Dušan Barič iz Škofljice, proti dolžnici Ani Jakič, Planina
8, Kranj, ki jo zastopa odvetnica Marija Murnik iz Kranja, zaradi izterjave 3,353.727 SIT s
pripadki, rubež nepremičnine, to je enosobno
stanovanje št. 13 v izmeri 28,30 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Planina 8, Kranj, v lasti dolžnice Ane Jakič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2006
In 2002/01712
Os-14272/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 20. 3. 2003, je bil dne 30. 3. 2006 opravljen v korist upnika Finance-Operativa d.o.o.,
Kneza Koclja 37, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 56 v 10. nadstropju, v stanovanjski stavbi
Tugomerjeva 2, Ljubljana, na parc. št. 131/12,
iste k.o., v skupni izmeri 57,15 m2, s kletno
shrambo vključeno v kvadraturo, last dolžnice
Antonič Lilijane, Tugomerjeva 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2006
In 2005/01443
Os-14484/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 11. 2005, je bil dne 8. 3. 2006 opravljen v korist upnika etažni lastniki, Poljanska
54, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal v izmeri
160 m2, na naslovu Mesarska 2/Poljanska 54,
Ljubljana, last dolžnikov Guzej Daše, Motnica
1, Trzin in Klenovšek Uroša, Topniška ulica
12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2006
In 2004/01691
Os-14486/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 1. 2005, opr. št. In 2004/01691,
je bil dne 10. 3. 2003 v vodilni zadevi opr.
št. In 2002/01590 opravljen tudi za to zadevo v korist upnice Lora d.o.o., Zaloška 163,
Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja s
kletnim prostorom št. 95, v izmeri 49,94 m2,
ki se nahaja v 9. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, last dolžnice Mihelič Ivanke, Brodarjev trg
5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006

Izvršbe

Objave zemljiškoknjižnih
zadev

In 2006/00045
Os-15721/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 19. 5. 2006,
v izvršilni zadevi In 2006/00045, ki ga je izdalo
Okrajno sodišče v Brežicah, je bil opravljen rubež nepremičnine, to je dvosobnega stanova-

Dn 2309/2005
Os-33635/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ivana Gorjupa in Nataše Gorjup, Kosarjeva 43, Maribor, ki ju za-
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stopa odv. Robert Berkovič iz Maribora, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
7, v stanovanjski stavbi na Vinarski ul. 7 v
Mariboru, vpisanem v podvložek št. 1927/7,
k.o. Koroška vrata, dne 7. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 2309/2005-716 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o ureditvi pravic oddajanja stanovanj, ki so pripadala bivšemu združenemu
podjetju, Elektroindustriji in Splošni montaži
Maribor, v katerem podjetju so bile vključene
organizacije združenega podjetja: Tovarna
opreme za pralnice in gospodinjstvo, Tovarna
stikalnih naprav in EM-Hidromontaža Maribor,
sklenjene med Delovno organizacijo EM-Hidromontažo Maribor, z n.sol.o., delovno organizacijo Tovarno kovinske opreme Primat
Maribor, z n.sol.o. in delovno organizacijo Tovarno stikalnih naprav v Mariboru, z n.sol.o.,
aprila leta 1974, s katero so se sopogodbenice v IX. členu navedene pogodbe sporazumele, da ima kot imetnik pravice uporabe
med drugimi tudi nad stanovanjem št. 7, v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Vinarska ul. 7, stoječe na parc. št. 315, k.o.
Koroška vrata, pravico oddajanja tega stanovanja pogodbena stranka Primat in
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12.
1991, o prodaji stanovanja št. 7, v III. nadstropju stanovanjske hiše na Vinarski ul. 7 v
Mariboru, stoječe na parc. št. 315, z identifikacijsko številko 7.E in vpisanem v zemljiško
knjižni podvložek št. 1927/7, v katastrski občini Koroška vrata, sklenjene med Rudolfom
Vrzelom, Vinarska 7, Maribor, kot prodajalcem ter Natašo Gorjup in Ivanom Gorjupom,
oba stan. Strossmayerjeva 36, Maribor, kot
kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice za to stanovanje
na ime kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2005
Dn 15235/2005
Os-13521/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nevenke Veilguni,
Fram 78a, Fram, ki jo zastopa družba Dodoma d.o.o., Partizanska 13a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
14, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
862/9, k.o. Fram, dne 3. 1. 2006, pod opr. št.
Dn 15235/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 6 GN/F-IX/85 z dne
27. 2. 1985, o prodaji stanovanja št. 14, S.
nadstropje, s pripadajočim kletnim prostorom
v stanovanjski stavbi na naslovu Fram 78/a,
Fram, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek
št. 862/9, k.o. Fram, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo
zastopa Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, kot
prodajalcem in Nevenko Godec, Jelovec 17b,
Makole, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2006
Dn 4178/2005
Os-14169/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alojzije Katič, Majeričeva ul. 6, Maribor, ki jo zastopa odv. Francka
Anželj iz Maribora, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 32, vpisanem v
zemljiškoknjižni vložek št. E-7/B34, k.o. Tabor,
dne 19. 4. 2006, pod opr. št. Dn 4178/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 24. 1. 1992, o prodaji stanovanja št. 32,
v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ljubljanska 7a, parc. št. 253, vl. št.
E-7/B-34, k.o. Tabor, sklenjene med Majdo
Ogrinc, Ljubljanska 7a, Maribor, kot prodajalko in Igorjem Ermanom, Goriška 16, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalka dovolila
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 10. 5. 2006
Dn 15946/2004
Os-14173/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivana Peska, Gosposvetska c. 39, Maribor, ki ga zastopa Lidija Pesek,
s.p., Plima nepremičnine, Ul. heroja Šlandra
17, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 7, parc. št. 169/13, vl. št.
40, k.o. Malečnik, dne 16. 2. 2006, pod opr.
št. Dn 15946/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 3982/93 z dne 16. 9.
1993, o prodaji stanovanja št. 7, v mansardi
stanovanjske stavbe v Mariboru, Malečnik 14,
parc. št. 159/3 (sedaj parc. št. 169/13, vl. št.
40), k.o. Malečnik, sklenjene med Občino Maribor, kot prodajalko in Otmarjem Zelenkom,
Malečnik 14, Maribor, kot kupcem in s katero
je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
za to stanovanje na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2006
Dn 1385/2006
Os-13255/06
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03), izdaja
naslednji oklic o začetku postopka:
začne se postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, potrebe za vknjižbo izbrisa zastavne pravice pri nepremičnini parc. št. 435
in 446, vpisane pri vl. št. 1407, katastrska
občina Hmeljčič, Okrajnega sodišča v Novem mestu.
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Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik izjave za izbris zastavne pravice za znesek 4,550.000 SIT družbe
KAM, d.o.o., Ulica XXX. divizije 9, Nova Gorica, z dne 23. 5. 2001, zoper dolžnika Milana
Virca, Postaja 58, Mirna Peč.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
izbrisa zastavne pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 4. 2006
Dn 903/2006
Os-13658/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 903/2006, začeti na
predlog predlagatelja Aleša Jelovčana, Frankovo naselje 67, Škofja Loka, po pooblaščenki notarki Marjani Tičar Bešter iz Škofje Loke,
s sklepom z dne 3. 5. 2006, odločilo, da
se začenja postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, enosobno
stanovanje s kabinetom št. 19/III, v novem
stanovanjskem stolpiču SB-58/II v Frankovem naselju v Škofji Loki, v izmeri 51,70 m2,
vpisan v podvložek št. 821/20, k.o. Stari Dvor,
z identifikacijsko št. 20.E, ležečem na parceli št. 101/26, k.o. Stari Dvor, po pogodbi z
dne 5. 3. 1991, št. 362-16/91-3/BIZ, sklenjeni
med Občino Škofja Loka, Izvršni svet, ki ga
je zastopal predsednik Vincencij Demšar, kot
prodajalcem in LTH Škofja Loka p.o., ki ga
je zastopala direktorica Tatjana Nastran, kot
kupcem in aneksu k pogodbi o prenosu pravice uporabe z dne 18. 8. 1997, sklenjenima
med Občino Škofja Loka, kot pravno naslednico Izvršnega sveta Občine Škofja Loka,
ki jo je zastopal župan Igor Draksler, kot prodajalcem in Loško tovarno hladilnikov Škofja
Loka p.o., Kidričeva cesta 66, Škofja Loka,
kot pravnim naslednikom LTH Škofja Loka
p.o., ki ga je zastopala glavna direktorica Tatjana Nastran kot kupcem, katere predmet je
enosobno stanovanje s kabinetom št. 19/III,
v novem stanovanjskem stolpiču SB-58/II,
v Frankovem naselju v Škofji Loki, v izmeri
51,70 m2, vpisanem v podvložku št. 821/20,
k.o. Stari Dvor, z identifikacijsko št. 20.E, ležečem na parceli št. 101/26 k.o. Stari Dvor.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka
d.d., mat. št. 5284619, Kidričeva 66, Škofja
Loka.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin in o
pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist
LTH Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 4. 5. 2006
Dn 484/2006
Os-13676/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 484/2006, začeti na
predlog predlagateljice Doroteje Jerala, Podlubnik 162, Škofja Loka, s sklepom z dne
24. 4. 2006, odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino z identifikacijsko številko 16.E,
vpisano v vložek št. 1177/15, katastrska občina Suha, to je garsonjera št. 15/II, s kletjo
K/15, Frankovo naselje 42, Škofja Loka, v
izmeri 28,27 m2, po kupoprodajni pogodbi z
dne 24. 4. 1992, številka 251-89/91 z dne
24. 4. 1992, sklenjeni med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zava-
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rovanja Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
in kopovalko Ano Janša, Frankovo naselje
42, Škofja Loka. Davek na promet nepremičnin je bil odmerjen od osnove 330.243 SIT
v znesku 6.605 SIT ter plačan dne 28. 4.
1992 in je predmet navedene pogodbe za
nepremičnino.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Doroteje Jerala, roj. 26. 8. 1957, EMŠO
2608957505339, s stalnim prebivališčem
Podlubnik 162, Škofja Loka.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine in o
pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist
Doroteje Jerala.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 5. 2006
Dn 194/2006
Os-13678/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 194/2006, začeti na
predlog predlagatelja Pinvest d.o.o., Pot na
Hreše 5, Ljubljana, po pooblaščenki odvetnici Juditi Učakar Rženičnik, s sklepom z dne
24. 4. 2006, odločilo, da se začenja postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino s parcelo št. 939/5, vpisano v vložek št. 183, katastrska občina Zminec, to je
bivalni objekt z zemljiščem, po kupoprodajni
pogodbi z dne 10. 2. 1990, sklenjeni med Weixler Štefanijo, Runkova ulica 16, Ljubljana,
kot prodajalko in Borisom Deklevo, Beblerjev
trg 1, Ljubljana, kot kupcem. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Pinvest d.o.o.,
Pot na Hreše 5, Ljubljana.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine in o
pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist
Doroteje Jerala.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 5. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 549/2001
Os-15754/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 549/2001 z dne 23. 5. 2006, 3.
toženi stranki Orietti Colombin Favento, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Moniko Mavsar, Obala 114,
Portorož.
Začasna zastopnica je bila postavljena na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če je prebivališče tožene stranke neznano, pa
tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo 3. toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 5. 2006
I 04/00064
Os-14273/06
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni
sodnici Špeli Jakopič, v izvršilni zadevi upnika
Porsche kredit in leasing Slo d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška
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družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p., d.n.o.
iz Ljubljane, proti dolžniku Francu Pernetu,
zadnji znani naslov Gubčeva 2, Kranj, zaradi
izterjave 2,667.957,50 SIT s pp, na predlog
upnika in na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ter 15. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Francu Pernetu,
zadnji znani naslov Gubčeva 2, Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Anico Flat
iz Kranja, Jezerska 41.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 4. 2006
P 2468/2005
Os-11693/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Karmen Špringer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Viktorije Karlo, Čemažarjeva 14, Ljubljana, ki jo zastopa Andreja Gutnik, odvetnica v Ljubljani, proti toženi
stranki Feliksu Karlu, neznanega bivališča,
zaradi plačila, vrednost spornega predmeta
20,439.666 SIT s pripadajočimi stroški, dne
6. 4. 2006 sklenilo:
toženi stranki Feliksu Karlu se postavi
začasno zastopnico. Za začasno zastopnico
prvotožene stranke se imenuje Bojano Potočan, odvetnico v Ljubljani, Dalmatinova ulica
7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi tega sodišča, opr.
št. P 2468/2005-I, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
I 2005/07294
Os-14274/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Aleasing d.o.o., Pod gradom
1, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odv. Dušan
Mohorko, Razlagova 11/2, Maribor, proti dolžnici Magdič Jasmini, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 688.168 SIT sklenilo:
dolžnici Magdič Jasmini, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Trdinova ul. 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2006
VI P 1258/2004
Os-14590/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Alenki Klemenčič v pravdni zadevi tožeče
stranke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, proti toženi stranki Leopoldu
Korpiču, Leseno brdo 10, Horjul, ki jo zastopa
začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila 108.686,40
SIT s pp, dne 16. 5. 2006 sklenilo:

Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, se razreši dolžnosti začasne zastopnice v
pravdni zadevi VI P 1258/2004.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
I 2005/06911
Os-14592/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice družbe Aleasing d.o.o., Pod
gradom 1, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odv.
Dušan Mohorko, Razlagova 11/2, Maribor,
proti dolžniku Kudrić Sašku, Viška cesta 31,
Ljubljana, zaradi izterjave 381.568,08 SIT
sklenilo:
dolžniku Kudrić Sašku, Viška cesta 31,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2006
I 2005/11316
Os-15702/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici tega sodišča Ireni Čretnik, v izvršilni
zadevi upnice Vesič Milostive, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, zoper dolžnika Sofora d.d.,
Železna c. 14, Ljubljana in Krivec Aleksandro,
Zvezda 16, Ljubljana, zaradi izterjave 27.000
DEM v tolarski protivrednosti s pp, dne 17. 5.
2006 sklenilo:
dolžnici Aleksandri Krivec se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Trdinova ul. 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico Aleksandro Krivec, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2006

Oklici dedičem
D 286/2006
Os-15706/06
Pri tukajšnjem sodišču je uveden zapuščinski postopek po pok. Mavri Agici, roj. 5. 2.
1914, umrli dne 19. 4. 2006, nazadnje stan.
Lopata 58, Celje.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Mavri Agici, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da zapustnica ni
imela sorodnikov, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči po njej, razen tistih, ki so se že
priglasili kot oporočni dediči.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 5. 2006
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Os-9197/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pleško Jožetu,
roj. 20. 1. 1948, umrlem 13. 11. 2004, nazadnje stanujočem Tomišelj 37, Ig, državljanu
Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Dediči drugega
dednega reda so se dedovanju po pokojnem odpovedali, podatki o dedičih tretjega
dednega reda (tetah in stricih pokojnega
oziroma njihovih potomcih) pa sodišču niso
znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
D 538/2005
Os-14489/06
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Koren
Štefanu, sinu Petra, upokojencu, roj. 16. 11.
1924, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 5. 9. 2005, nazadnje stanujočem
Bišečki Vrh 13, Trnovska Vas.
Zapustnik je dne 20. 1. 2004 naredil pisno
oporoko pred pričami in premoženje zapustil
izvenzakonski partnerici. Ker se ne ve ali je
poleg pokojnikovega brata Koren Štefana, še
kaj zakonitih dedičev, ki bi prišli v upoštev
za dedovanje po zakonu, sodišče na podlagi prvega odstavka 206. člena Zakona o
dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2006

Oklici pogrešanih
N 17/2006
Os-15709/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka: 1. Jurincich
Guglielmo, Via Benussi št. 8/4, Trst, Italija,
2. Jurincich Mira, Via del Papaveri 24, Opčine, Italija, 3. Jurincich Lucia, Via Morpurgo
39, Trst, Italija, ki jih vse zastopa odvetnik
Rok Munih, zoper nasprotnega udeleženca
Antona Jurinčiča, pok. Antona, Boršt 42, Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran,
zaradi predloga za razglasitev za mrtvega,
dne 23. 5. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega nasprotnega udeleženca Antona Jurinčiča, pok. Antona, nazadnje stanujočega
Boršt 42, Marezige.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 5. 2006

Št.

N 42/2005
Os-12430/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Bremec Emilijana, Lokovec
112, Čepovan, ki ga zastopa odv. Nada Bolcar iz Solkana, postopek za razglasitev za
mrtvega, in sicer Kolenc Ivana, roj. 12. 12.
1890 in Kolenc Alojza, roj. 20. 5. 1892, oba
z zadnjim bivališčem Lokovec 109, ki ju zastopa začasni zastopnik odv. Metod Ceket,
Tovarniška 4/a, Ajdovščina.
O pogrešanima razen izpiska iz rojstne
matične knjige, da sta imenovana živela, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti Kolenc Ivana in Kolenc Alojza, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 4. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 829/2006
Rg-15691/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba K.B.A. Trgovina in storitve d.o.o.
Sežana, Partizanska 37/a, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/2980/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 8. 5. 2006.
Družbenik Bandelli Marco iz Kobdilja 32a,
Štanjel, izjavlja, da ima družba poplačane
vse obveznosti, da ima urejena vsa razmerja
z delavci in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku prevzame celotno premoženje družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 5. 2006
Srg 00831/2006
Rg-15699/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Adriacommerce Imex, importexport, trgovina, zastopanje d.o.o. Koper,
s sedežem Pristaniška 8, Koper, vložna številka 1/03822/00, matična številka 5726301,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 5. 5. 2006.
Družbenik Smiljan Karlovčec, stanujoč
Šalara 10, Koper, 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, ki je navedeno v sklepu z dne 5. 5. 2006, ki bo preostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese v last in posest družbeniku
Smiljanu Karlovčecu.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2006
Srg 799/2006
Rg-15698/06
Družba Kokalj & Šparovec, inštalacije,
d.n.o., s sedežem Leše 1 C, Tržič, vpisana
na reg. vl. št. 1/06641/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Kokalj Jože, Leše 1 C, Tržič in Šparovec Igor,
Pristavška c. 27, Tržič.
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 22. 5. 2006
Srg 04682/2006
Rg-13627/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Makica in družbenik,
trgovina in druge storitve d.n.o., Zagorje ob
Savi, Cesta 20. julija 2C, objavlja sklep:
Makica in družbenik, trgovina in druge
storitve d.n.o., Zagorje ob Savi, Cesta 20.
julija 2C, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 16. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Makica Ana, Trbovlje, Bevško 44/B, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti drubžbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 05238/2006
Rg-14159/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Sneki, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana,
Prušnikova 26, objavlja sklep:
družba Sneki, Podjetje za trgovino na
debelo in drobno d.o.o. Ljubljana, Prušnikova 26, reg. št. vl. 1/22114/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mijevič Ivo in Matijevič Marija, oba Prušnikova 26, 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 pre-
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teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
15. 5. 2006
Srg 05593/2006
Rg-15696/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Pentagram 6, finance in tehnika, d.o.o., Krivec 1, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Pentagram 6, finance in tehnika, d.o.o., Krivec 1, Ljubljana, reg. št. vl.
1/43325/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 4. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Krisper Aleš, Krivec 1, 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 listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006
Srg 435/2006
Rg-14271/06
Družba Papirnica Želva, storitve in trgovina, s sedežem Rejčeva 8, 5000 Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s številko registrskega vložka 1/4222/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika družbe z dne 4. 5. 2006.
Ustanoviteljici in družbenici sta Petrovčič
Metka in Koradin Petrovčič Jana, obe Klanec
23, 5250 Solkan, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljicama.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v roku 15 dni od dneva te
objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2006
Srg 462/2006
Rg-15693/06
Družba EN - KA, Revizijska družba
d.o.o. Šempeter pri Gorici, s sedežem Prekomorskih brigad 20, Šempeter pri Gorici,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-1975-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu edine ustanoviteljice družbe z dne 17. 5. 2006.
Ustanoviteljica družbe je Knez Nadja, Rožna dolina, Ulica 25. maja 3, Nova Gorica, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljici.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je dopusten ugovor v roku
15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 5. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Odvetniška družba Pirnat – Kovačič,
Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Avto Motiv
d.o.o. Ljubljanska c. 24 1236 Trzin, št. 4.
gny-224722

Priglasitvene liste preklicujejo
Grujčić Boris s.p., Premrlova ulica
11, Izola – Isola, obrtno dovoljenje, št.
052855/1196/01-23/2003, izdano dne 6. 1.
2003. gni-224713

Potne listine preklicujejo
Andrejka Igor, Prevoje pri Šentvidu
107, Lukovica, potni list, št. P00217036.
gnq-224705
Bekš Danijel, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list, št. P00896298. gnq-224805
Bračič Vinko, Šalek 103, Velenje, potni
list, št. P00757862. gns-224903
Di Grazia Anita, Stara Gora 3, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. P00013045.
gnw-224899
Đukić Sanela, Gašperšičeva ulica
8, Ljubljana, potni list, št. P001954714.
gnw-224774
Gabrovec
Iztok,
Kidričeva
cesta
55a, Velenje, potni list, št. P00201452.
gnq-224680
Gašparič Darja, Janezovo polje 20,
Ljubno ob Savinji, potni list, št. P01004393.
gny-224922
Jakopin Vid, Ljubljanska cesta 60,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00927043.
gni-224788
Jovanović Gregor, Jakčeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00951358. gne-224817
Kamnikar Gregor, Celovška cesta
269, Ljubljana, potni list, št. P00893266.
gnu-224701
Kastelic Cy, Chicago, ZDA, potni list, št.
P01161346. gnv-224700
Kastelic Dora, Šmartno 47, Ljubljana,
potni list, št. P00131061. gns-224703
Kerin Kristjan, Gramscijeva ulica 15,
Izola – Isola, potni list, št. P00363826.
gnk-224636
Krajnc Matjaž, Maistrova ulica 17, Maribor,
potni list, št. P00727873. gns-224853
Lah Sebastijan, Ulica prvih žrtev 30,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00565916. gnt-224852

Ljubijankić Damira, Vaška cesta 43, Uršna
sela, potni list, št. P00246166. gnf-224966
Marić Anuša, Kovinarsko naselje
4a, Trbovlje, potni list, št. P00549077.
gnm-224709
Medved Karina, Gortanova ulica 11/b,
Rače, potni list, št. P01135563. gnn-224858
Novak Kastelic Mojca, Šmartno 47,
Ljubljana, potni list, št. P00130233.
gnt-224702
Piljojčić Miodrag, Kidričeva cesta 61,
Kranj, potni list, št. P00339330. gnw-224849
Pintarič Milan, Pristava 28, Cirkulane,
potni list, št. P01074792. gnm-224634
Pirc Jasmina, Finžgarjeva ulica 1, Novo
mesto, potni list, št. P00765705. gnx-224748
Probst Franc, Črnci 59, Gornja Radgona,
potni list, št. P00984953. gnk-224911
Ranković Slobodan, Mala vas 83, Tolmin,
potni list, št. P00938555. gnk-224786
Rolih Janko, Kidričevo naselje 25,
Postojna, potni list, št. P00393559.
gnv-224800
Spači Njac, Ulica 1. maja 2D, Postojna,
potni list, št. P00786869. gnw-224799
Stubelj Tadej, Vilharjeva ulica 30,
Ajdovščina, potni list, št. P00337437.
gnq-224880
Škrlj Eva, Vodovodna cesta 6/c, Logatec,
potni list, št. P00611041. gnu-224801
Šutković Meila, Kidričeva 24, Dob, potni
list, št. P000987859. gnc-224919
Tušek Manja, Cesta talcev 31, Rače, potni
list, št. P00990173. gnp-224606
Udovč Milan, Slepšek 1, Mokronog, potni
list, št. P00305149. gnf-224616
Vidergar
Tanja,
Horjulska
cesta
140, Dobrova, potni list, št. P01110894.
gno-224707
Vidoš Danilo, Drska 46, Novo mesto, potni
list, št. P01169419. gni-224738
Vončina Jožko, Žagarjeva ulica 9, Tolmin,
potni list, št. P00535656. gnj-224787
Vratuša Anton, Rimska cesta 14, Ljubljana,
potni list, št. P00370766. gnu-224726
Žibret Matea, Tometova ulica 11, Ljubljana,
potni list, št. P00552489. gnx-224723

Osebne izkaznice preklicujejo
Alenc Katja, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000724716.
gnj-224862
Ambrožič Denis, Barka 28, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001501319. gnp-224956
Andrejaš Franc, Zasap 10, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001621174. gnq-224780
Andrejka Igor, Prevoje pri Šentvidu 107,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001084906.
gnp-224706
Auda Milan, Čreta, Polanska cesta 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000526234.
gnz-224946
Auflič Alojz, Marno 12a, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 000836426.
gnz-224621
Barbič Ivan, Kozaršče 14/a, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001708864. gnl-224785
Bašelj Katja, Gorenje Kamenje 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001666493.
gnh-224964
Baškarad Richard, Zgornja Velka
111, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
000371201. gnq-224905
Bauer Juraj, Cesta na Loko 1, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000483401. gnf-224766
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Bekš Danijel, Rožna ulica 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000349034.
gnb-224795
Belčič Kosi Polonca, Haidrihova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649174.
gnd-224693
Bergant Tadeja, Podgorje 97, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001668757.
gnp-224881
Berglez Sabina, Jazbina 7, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000945861.
gni-224763
Bezenšek Milan, Čopova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000186728.
gnd-224868
Bezjak Vladimir, Tržec 43, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000884561. gnv-224925
Blagšič Petra, Gorkega ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000908668.
gnh-224864
Blatnik Tanja, Mušičeva ulica 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001556552.
gni-224963
Borinc Polona, Sv. Lovrenc 44,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001500474.
gni-224888
Bošnjak Milan, Radoviči 5, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000960412. gno-224932
Božič Martin, Srednje Arto 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 000040173. gnf-224791
Božič Miroslav, Čehovini 16/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000601506.
gns-224953
Božič Sebastijan, Volaričeva ulica 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000650051.
gnz-224796
Brajdič Sonja, Šmihel 77, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000510229.
gnl-224960
Brecelj Helena, Podjunska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403422.
gno-224732
Breg Alojz, Grajenščak 67, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001346735. gnn-224633
Brglez Ivanka, Pohorskega bataljona 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000087048.
gnb-224695
Brkič Nail, Sneberska cesta 168A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000298587.
gnn-224708
Bučar Jaka, Kekčeva 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001622636. gnr-224829
Cajner Ljudmila, Polana 3, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000443893. gnf-224866
Colja Vilko, Liminjskansa cesta 87,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000068762. gnh-224764
Dešman Jožica, Radmirje 11, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000011155.
gnx-224923
Dojer Veronika, Partizanska cesta
3/a, Celje, osebno izkaznico, št. 000119907.
gne-224867
Dokl Viktor, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000772096.
gnd-224718
Dolenšek Cirila, Celovška cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001090046.
gnv-224650
Dregarič Dejan, Ob ribniku 13, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000123609.
gns-224878
Dreshaj Ramiz, Kajuhova ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001750510.
gnb-224620
Drinovec Živa, Partizanska cesta
10/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 001196912.
gnx-224848
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Dumić Goran, Sončna ulica 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000121709.
gnu-224776
Džajič Zorka, Bobrova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000277268.
gnr-224754
Filistum Barbara, Sermin 27, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001510774.
gny-224772
Gabrovec Iztok, Kidričeva cesta 55a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000146953.
gnp-224681
Glogovič Anja, Veliki Obrež 8, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
000965751.
gni-224613
Grampovčnik Marija, Tržaška cesta 44,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001315469.
gng-224915
Grobelnik
Emil,
Pernovo
17/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 001445334.
gnh-224889
Gruičić Milan, Križna cesta 38,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001421583.
gne-224642
Habjan Borut, Preserska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353285.
gnv-224750
Havle Jure, Javornik 20, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001569198.
gnl-224885
Hiršl Mojca, Smrekarjeva ulica 23B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001169171.
gnz-224746
Hrastar Irena, Šegova ulica 120, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000746314.
gng-224965
Humar Ivan, Seniški Breg 21, Ročinj,
osebno
izkaznico,
št.
000041706.
gne-224892
Huremović Asja, Ulica Zvonimira Miloša
26, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001565955. gnc-224894
Jelen Vladimir Nikola, Ulica 1. junija 33,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000371604.
gnd-224968
Jerman Blaž, Cesta Borisa Kidriča 4A,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001884106. gnj-224812
Jovanović Igor, Valjavčeva ulica 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001122040.
gny-224847
Judar Igor, Cesta XIV divizije 124,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000306600.
gnu-224851
Kabur Boris, Na Obrh 17, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000905681. gnq-224930
Kadivec Gašper, Repnje 10/a, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000851102.
gny-224972
Kalan Franc, Stara Loka 28, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000185001.
gnm-224759
Kalin Dominika, Partizanska pot 1,
Litija, osebno izkaznico, št. 000854893.
gnp-224806
Karanovič Breda, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001747371.
gnx-224698
Kastelic Andrej, Rožna dolina 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001068550.
gnh-224839
Kastelic Dragica, Bogneča vas 7,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000331281.
gno-224807
Kastelic Žiga, Bogneča vas 7, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000948825.
gnn-224808
Knez Majda, Gorazdova 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000891230.
gnk-224661
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Knez Rajko, Rudarjevo 5, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001797086.
gnm-224884
Knez Riedl Jožica, Ulica Arnolda Tovornika
9, Maribor, osebno izkaznico, št. 001442539.
gng-224865
Komat Saša, Polje, cesta XII/2A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001679060.
gnf-224741
Kosič Ana, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000975610.
gnp-224731
Kostandinović
Dejan,
Clevelandska
ulica 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001559380. gnx-224773
Košič Matej, Kersnikova cesta 37,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001198931.
gnt-224902
Kotnik Matej, Škapinova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000870082.
gnv-224875
Kovačič Dušan, Zaloška 83, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001156153.
gne-224942
Kovačič Zvonko, Bizeljska vas 19,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 001740197.
gns-224778
Kozlevčar Jožefa, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000224544.
gny-224747
Krdžič Aljoša, Mokrška ulica 60 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958155.
gnw-224699
Lajlar Tomaž, Skaletova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001070493.
gny-224872
Lampič Bogdan, Ravnikarjeva ulica 5,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001577706.
gno-224957
Leban Andraž, Goričica 1, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
000769324.
gnv-224950
Lesar Milenka, Menardova ulica 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000666118.
gnl-224710
Lindič Mateja, Polica 97, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001587754. gnd-224843
Lindič Polona, Polica 97, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001762657. gne-224842
Lindič Rok, Polica 97, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001762656. gnf-224841
Lončarič Franc, Šetarova 3, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001357590. gnz-224896
Lorenci Jerica, Razlagova ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001367184.
gnl-224860
Magyar Rihard, Župančičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000617595. gns-224628
Maksimović Igor, Kettejeva ulica 12,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001210811.
gnr-224779
Markotić Tea, Veliki Obež 26a,
Dobova, osebno izkaznico, št. 001969111.
gnj-224612
Marušič Miroslava, Žaucerjeva 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001416961.
gny-224897
Masten Ivan, Gradiška 469, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000820860.
gnr-224904
Matjašič David, Rotman 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001704633. gnu-224926
Mesojedec Miha, Župančičeva cesta 17,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001719803.
gnc-224844
Mihalič Manuela, Plavje 61a, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
001305480.
gne-224767
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Mihelič Natali, Josipdol 49, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000947943.
gnh-224789
Mihelič Tanja, Partizanska ulica 44, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001599130.
gng-224790
Mikša Gorazd, Cesta ob ribniku 13,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001049600. gnf-224641
Muha Petra, Pod Stražico 1, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001308619.
gnh-224639
Musec Antonija, Rovtarska cesta 23,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001176427.
gnx-224798
Mušič Tina, Gregorčičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000132093.
gny-224697
Mutvar Katarina, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000536969.
gnf-224716
Muzga Marija, Agrokombinatska cesta 6/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053925.
gnz-224771
Nežmah Vida, Zorkova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001838393.
gng-224765
Novak Rozalija, Dolenje Karteljevo 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001660007.
gnj-224962
Ocepek Andrej, Šentvid pri Stični 192,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000980148. gnb-224845
Ojsteršek Tatjana, Milčinskega ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001447894.
gnz-224871
Omerbegovič
Mersad,
Pokopališka
ulica 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001720315. gnq-224730
Pauko Lucija, Hotinja vas, Na Devcah 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001177838.
gnb-224945
Pavčič Majda, Borštnikova ulica 61,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001193268.
gno-224857
Pavlin Kristjan, Cankarjev trg 7,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000917679.
gnj-224912
Petrovič Sašo, Novo Polje, cesta I/60,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
00189482. gnc-224719
Pirc Rajko, Orla vas 39, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000965612. gnj-224887
Pirc Rudi, Šmihel 72, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 000995974. gnf-224816
Pisnik Barbara, Jelovec, Na Jelovcu 38,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 001126940.
gnk-224861
Pohar Vinko, Nasipi 15, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 000308731. gnu-224626
Poje Jožef, Babno polje 28/c, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000560127.
gnn-224933
Prešeren
Alojzija,
Njegošova
6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001836831.
gnt-224927
Pusovnik Branko, Na zelenici 10,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001823825.
gnk-224886
Puš Zvone, Devce 26, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 000301494. gnf-224991
Raić Irena, Nova vas pri Mokricah 47,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000689931.
gnt-224777
Raspor Drago, Reška cesta 31,
Prestranek, osebno izkaznico, št. 000411648.
gne-224792
Ravnikar Stanislava, Titova cesta 95,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001000729.
gnn-224883
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Razpotnik Ferdinand, Šemnik 9b,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000219792.
gnl-224810
Rebek Nikica, Brdo 22, Bovec, osebno
izkaznico, št. 000532190. gnn-224783
Rižnar Elizabeta, Zagorci 76, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
000717504.
gno-224632
Robar Matilda, Ulica 1. avgusta 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000302370.
gnz-224846
Rohtek Ivan, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000858332.
gnb-224870
Rolih Janko, Kidričevo naselje 25,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001174477.
gnt-224802
Salija Šefi, Bršljin 33, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 001882595. gnk-224961
Sirk Mladenka, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001273442.
gnk-224711
Siter Rok, Šešče pri Preboldu 76,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001121956.
gng-224890
Skale Martin, Cinkarniška pot 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 000359026.
gnc-224869
Sprager
Andreja,
Opekarna
37,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000269446.
gnm-224909
Stergar Terezija, Belokranjska ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000176291.
gni-224863
Stražar Hedvika, Kresnice 18, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
000772426.
gnr-224804
Strnad Milan, Cesta 4/b, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000725101. gng-224840
Suhadolc
Mojca,
Podsmreka
8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001029612.
gnm-224809
Šantič Mihovil, Ulica Marje Boršnikove 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001940128.
gnj-224712
Šelj Ogrinec Dejan, Vojkova cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001290550.
gnw-224724
Špegelj Tomaž, Socka 48, Celje, osebno
izkaznico, št. 001911413. gnx-224873
Štravs Matjaž, Brdce nad Dobrno 19,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 000240552.
gnw-224874
Štrekelj Robert, Trg Brolo 5, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001816141.
gnc-224769
Štruc Marjan, Kozjak 67/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000950545.
gnb-224895
Štrukelj Marta, Na hribih 1, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001874392. gno-224782
Štrus Boštjan, Gorenji Podšumerk 2,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001745092.
gno-224907
Štupar Adalberta, Majaronova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000137407.
gnt-224727
Tomšič Jerneja, Cesta 4. maja 20,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000743617.
gny-224622
Torkar Janez, Vinski Vrh 86, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000456441.
gnv-224850
Toskaj Ardijana, Aljaževa ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001797926.
gnm-224859
Trnjanin Nejc, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001800771.
gnv-224725

Tršar Danica, Gabrče 9, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001616020. gni-224913
Varga Štefan, Krog, Dobelska ulica
9, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001014767. gno-224882
Verbič Marija, Florjan 215, Šoštanj, osebno
izkaznico, št. 001072336. gnl-224635
Vidmar Miran, Dunajska cesta 449,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000067895.
gnt-224752
Viler Rok, Zgornje Škofije 51, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
001318705.
gnd-224768
Vižintin Kušar Špela, Mladinska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001224081.
gnh-224714
Vukovič Marija, Puhova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000528934.
gnc-224744
Vuzem Vajda Lara, Dornava 17/b,
Dornava, osebno izkaznico, št. 001695897.
gnw-224924
Zajc Luka, Pod bukvami 54, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000922664.
gnb-224720
Ziherl Rok, Ostrožnik 13, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001877634. gnp-224906
Žagar Leon, Vrhpolje pri Moravčah 14,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001840070.
gnn-224958
Živec Anton, Dobravlje 25, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000224718. gnv-224954
Živko Urška, Osek 24, Lenart v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
001058665. gnx-224898

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Albreht Jurij, Zvirče 6, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000335797, reg.
št. 6580, izdala UE Tržič. gnl-224910
Alkhatib Wasim, Jamova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001917667, reg. št. 264480, izdala UE
Ljubljan. gne-224667
Andrejka Igor, Prevoje pri Šentvidu 107,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1584421, reg. št. 21081, izdala UE
Domžale. gnr-224704
Bavdek Stanislava, Spodnja Slivnica 96,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000624782, reg. št. 10373, izdala UE
Grosuplje. gnk-224836
Bazilija Bojan, Šempas 175, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002188924, izdala UE Nova Gorica.
gne-224917
Belčič Kosi Polonca, Hajdrihova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612572, reg. št. 87140, izdala UE Ljubljana.
gnt-224977
Blatnik Tanja, Mušičeva ulica 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000925074, izdala UE Novo mesto.
gnm-224959
Borse Vid, Ul. Slavka Gruma 42, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1656956, izdala UE Novo mesto.
gni-224813
Brce Tadej, Cesta Jaka Platiše 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S2217011, reg. št. 45258. gnv-224825
Brkić Nail, Sneberska cesta 168/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001718744, reg. št. 62232, izdala UE
Ljubljana. gnv-224975
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Burjan Jasmina, Apače 158/a, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001471178, reg. št. 14657, izdala UE Gornja
Radgona. gnz-224971
Cerjak Bojan, Dole 32, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S002065516,
reg. št. 13180, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-224637
Cizelj Zoran, Pod hrasti 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2135545, reg. št. 35897, izdala UE Ljubljana.
gnq-224980
Cvetek Dušan, Prešernova 75, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št. S
2203294, reg. št. 10516, izdala UE Grosuplje.
gnl-224835
Čede Janez, Petrovče 219, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 001562512,
izdala UE Žalec. gnq-224830
Čemas Franc, Vojna vas 3a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEDFGH, reg. št.
737, izdala UE Črnomelj. gnr-224679
Černe Matej, Cesta na Čuklje 70a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
B BE C CE G H, reg. št. 38779, izdala UE
Nova Gorica. gnd-224672
Ćeman Adia, Zaloška cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001192935, reg. št. 220434, izdala UE
Ljubljana. gnm-224984
Damiš Boštjan, Goriška ulica 19/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001544786, reg. št. 123076, izdala UE
Maribor. gnc-224944
Djorovič Vladimir, Volčji Potok 15a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000124389, reg. št. 14643, izdala UE
Kamnik. gnr-224654
Dokl Viktor, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S001796707, reg. št. 79718,
izdala UE Ljubljana. gnj-224662
Dregarič Dejan, Ob ribniku 13, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 00110191, reg. št. 201, izdala UE Ruše.
gnt-224877
Drevenšek Roman, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002139247, reg. št. 253593, izdala UE
Ljubljana. gnm-224659
Fabjan Tea, Lošca 49, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2118570, reg. št.
17075, izdala UE Vrhnika. gno-224757
Fornazarič Boris, Cankarjeva ulica 24,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S000253150, reg. št. 4682,
izdala UE Nova Gorica. gnx-224673
Fortič Vane Dušan, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1797619, reg. št. 3964, izdala UE Ljubljana.
gnw-224974
Fuks Miha, Ulica 4. maja 22a,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S0002066912, izdala UE Lendava.
gnr-224629
Gabrovec Iztok, Kidričeva cesta 55a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1479806, izdala UE Velenje. gno-224682
Gala Timotej, Ulica Gradnikova brigade 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001120024, reg. št. 41341, izdala UE
Nova Gorica. gnj-224687
Gašparič Špela, Knifičeva ulica 43,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002026204, reg. št. 10836, izdala UE Ruše.
gnu-224876
Grbić Vladislav, Šišenska cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001987872, reg. št. 266571, izdala UE
Ljubljana. gnd-224793
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Gruntar Aleš, Cankarjeva ulica 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001753711, reg. št. 36739, izdala UE Nova
Gorica. gnc-224669
Haskaj Dervish, Gerbičeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1791970, reg. št. 165780, izdala UE
Ljubljana. gnf-224691
Hedžet Jaša, Ferrarska ulica 17, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI69972, izdala UE Koper. gnb-224770
Hiršl Mojca, Smrekarjeva ulica 23B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000102331, reg. št. 8295, izdala UE
Ljubljana. gng-224665
Hočevar Mihelič Maja, Vojkova cesta
73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S001994143, reg. št.
113295, izdala UE Ljubljana. gns-224653
Hodžić Began, Šaleška cesta 16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001631532, reg. št. 86, izdala UE Velenje.
gnj-224762
Hojnik Blanka, Fram 58/b, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1645331, reg. št.
89526, izdala UE Maribor. gni-224938
Hostnik Jože, Roje pri Čatežu 13, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE
F G H, št. S000437015, reg. št. 2865, izdala
UE Trebnje. gng-224990
Huskić Colarič Tinka, Jakčeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1944705, reg. št. 193384, izdala UE
Ljubljana. gnr-224979
Jerman Dino, Smrekarjeva ulica 31, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 00055291, reg. št. 8022, izdala UE Izola.
gng-224615
Jernejšek Janko, Vnanje gorice 88,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002174304, reg. št. 16152,
izdala UE Ljubljana. gnz-224646
Judar Igor, Cesta XIV divizije 124, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
000717805, izdala UE Maribor. gnm-224934
Karanović Breda, Ulica bratov Učakar
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1920047, reg. št. 150049, izdala UE
Ljubljana. gnu-224976
Kastelic Andrej, Rožna dolina 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1700031, reg. št. 9212, izdala UE Grosuplje.
gni-224838
Kladnik Mojca, Lopaca 23/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235576,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnu-224901
Klarič Kotar Zdenka, Zgornji Hotič 8, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1880445,
reg. št. 14226, izdala UE Litija. gne-224967
Klemenčič Janja, Bereča vas 47,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002196202, reg. št. 6700, izdala UE Metlika.
gnx-224948
Kolar Gregor, Gimnazijska cesta 15a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002156115, izdala UE Trbovlje.
gnx-224623
Komat Saša, Polje, cesta XII/2a, LjubljanaPolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002097874, reg. št. 245143, izdala UE
Ljubljana. gnx-224648
Kovačevič Ljubomir, Šutna 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
,B,BE,C,CE,G,H, št. S 2200365, reg. št.
43965, izdala UE Kranj. gnc-224969
Kovačevič Milan, Ribnik 14, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001852127,
izdala
UE
Trbovlje.
gnv-224625
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Kovačič Branko, Medvedova ulica 19/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001625951, reg. št. 123388, izdala UE
Maribor. gnk-224936
Kozorog Tanja, Boštanj 8, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002165913, reg. št. 13207, izdala UE
Sevnica. gnr-224879
Kraigher Dušan, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000059237, reg. št. 14342, izdala UE
Piran. gnn-224983
Kralj Renata, Prvomajska ulica 15,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001450666, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnn-224908
Krek Urška, Podlubnik 156, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001510357, izdala UE Škofja Loka.
gnb-224920
Kusturić Saša, Vipolže 76, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001540552, izdala UE Nova Gorica.
gnf-224916
Kveder Viktorija, Zg. Gorče 11, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1032072,
izdala UE Žalec. gne-224692
Lah Sebastijan, Ulica prvih žrtev 30,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
001849283, reg. št. 99489, izdala UE Maribor.
gnj-224937
Lah Štefanija, Dolomitska ulica 13a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001371014, reg. št. 3191, izdala UE
Ljubljana. gnn-224683
Lah Tanja, Gosposvetska cesta 53,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000438498, reg. št. 99046, izdala UE Maribor.
gnf-224941
Lapuh Bele Julijana, Cesta v Zgornji Log
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003043043, reg. št. 67069, izdala UE
Ljubljana. gnl-224985
Lavrič Ljubomir, Čušperk 4/c, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001806424, reg. št. 8217, izdala UE
Grosuplje. gnj-224837
Lešnjak Andrej, Raka 98, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11085, izdala
UE Krško. gnc-224619
Lončarič Franc, Šeratova 3, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002102905, izdala UE Lenart.
gny-224947
Lorber Andreja, Ciglence 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001910774, reg. št. 91536, izdala UE Maribor.
gng-224940
Macinič Kučan Silva, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 321348, reg. št. 21809, izdala UE Ljubljana.
gnp-224981
Mahne Bogdan, Erazmova ulica 33,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001955795, reg. št. 5895, izdala UE
Postojna. gns-224803
Maksimović Verica, Majaronova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2033136, reg. št. 171138, izdala UE
Ljubljana. gnx-224973
Matić Miodrag, Celovška cesta 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1597101, reg. št. 21392, izdala UE
Ljubljana. gno-224982
Mavrič Dejan, Prvačina 161, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 50291,
izdala UE Nova Gorica. gnb-224670
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Milič Škufca Bogomir, Klemenova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001455610, reg. št. 48048, izdala UE
Ljubljana. gno-224657
Muha Petra, Pod stražico 1, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001952292, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-224891
Muhič Anton, Koroška vas 9, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001658742, izdala UE Novo mesto.
gng-224815
Nemec Grega, Vogrsko 56, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001898965, reg. št. 45803, izdala UE Nova
Gorica. gnz-224671
Ogrinc
Helena,
Črtomirova
ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št.
S002091673, reg. št. 95220, izdala UE
Ljubljana. gnl-224660
Omejec Marija, Brilejeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001715859, reg. št. 20800, izdala UE
Ljubljana. gnw-224649
Pajntar Tomaž, Gortanova ulica 27, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002100092, reg. št. 39455, izdala UE Nova
Gorica. gnd-224668
Papež Gregor, Ulica Ruške četa 12, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S001773559,
reg. št. 10278, izdala UE Ruše. gnc-224644
Pavlin Kristjan, Cankarjev trg 7,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001989506, reg. št. 191187, izdala UE
Ljubljana. gnn-224758
Pečlin Igor, Fala 41, Fala, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002025870, reg.
št. 260, izdala UE Ruše. gnd-224643
Peganc Anka, Lahomšek 17, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002132224, reg. št. 14283, izdala UE Laško.
gnu-224951
Petrovič Sašo, Novo Polje, cesta I/60,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S002116121, reg. št. 152113,
izdala UE Ljubljana. gni-224663
Pinterič Marija, Trubarjeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1445771, reg. št. 7366, izdala UE Brežice.
gnp-224781
Podpečan Andreja, Ulica Lojzeta Hrovata
9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000808175, reg. št. 38181, izdala UE Kranj.
gnb-224970
Poje Jožef, Babno Polje 28C, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
F G H, št. S1427470, reg. št. 886, izdala UE
Cerknica. gnk-224761
Premec Vladimir, Dom in vrt 47,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002036313, izdala UE Trbovlje.
gnw-224624
Pusovnik Branko, Na zelenici 10, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2013822,
izdala UE Žalec. gnq-224605
Rebek Nikica, Brdo 22, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1676671, izdala
UE Tolmin. gnt-224952
Ribič Ivan, Zgornji Velovlek 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1967358, izdala UE Ptuj. gnt-225002
Rot Tanja, Srednje 2/a, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000369541, reg.
št. 96516, izdala UE Maribor. gnl-224935
Schwarz Stjepanović Mladen, Iška
36, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001597223, reg. št. 256364, izdala UE
Ljubljana. gnq-224655
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Sevšek Gorazd, Straža na Gori 3C,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S001923461, reg. št. 13125, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnl-224760
Strnad Milan, Cesta 4/b, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 625154, reg. št. 5914, izdala UE
Grosuplje. gnm-224834
Sudarić Katarina, Markova ulica 30, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S51789, izdala UE Koper. gnv-224775
Šelj Ogrinec Dejan, Vojkova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001618132, reg. št. 254476, izdala UE
Ljubljana. gnk-224986
Špruk Miha, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001917986, reg. št. 242756, izdala UE
Ljubljana. gnp-224656
Talan Boštjan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001486960, izdala UE Škofja Loka.
gnd-224918
Tomaževič Vladimira, Vajdova ul. 10,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5626, izdala UE Črnomelj. gne-224717
Tršelič Mitja, Celovška cesta 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2084592,
reg. št. 137981, izdala UE Ljubljana.
gns-224978
Turnšek Bojan, Fram 78, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 000714830, reg.
št. 46613, izdala UE Maribor. gnh-224939
Turnšek Čeh Sandra, Brstje 27a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2222068,
izdala UE Ptuj. gne-224617
Vidmar Miran, Dunajska cesta 449,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001615030, reg. št. 254583, izdala UE
Ljubljana. gnh-224664
Vipotnik Elizabeta Cirila, Savinjska cesta
101, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1954150, izdala UE Žalec. gnn-224833
Vogrinc Željko, Dolenja vas pri Krškem 63,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12742, izdala UE Krško. gnd-224618
Vovko Silva, Dolenji Maharovec 25,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001248846, izdala UE Novo mesto.
gnk-224811
Vrček Roman, Grmovlje 47, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C, CE, F,G,H,
št. S 00777298, izdala UE Novo mesto.
gnh-224814
Vukšič Jožica, Gunceljska cesta 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000184699, reg. št. 184860, izdala UE
Ljubljana. gnt-224652
Wolf Bernardka, Linhartova cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001593700, reg. št. 10899, izdala UE
Ljubljana. gnn-224658
Zupan Jure, Stara cesta 6, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002022328, reg. št. 23325, izdala UE
Radovljica. gny-224797
Zupanič Simona, Krasinec 7, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002220496, reg. št. 275414, izdala UE
Metlika. gnf-224666
Žagar Matjaž, Hrušica 63, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1642018, izdala UE Jesenice.
gnv-224900
Žvokelj Draga, Rojčeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001826867, reg. št. 138208, izdala UE
Ljubljana. gny-224647

Zavarovalne police preklicujejo
Abram Roman, Volaričeva 26, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 397342, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnx-224598
Beliš Detela Olga, Tomšičeva 3,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
1,446.021-2, izdala zavarovalnica Weiner
Stadtische. gnz-224921
Bizjak Snežka, Pod Gradom 17, Mokronog,
zavarovalno polico, št. 00101823858,
izdala zavarovalnica Sdriatic Slovenica d.d.
gne-224592
Bošnjak Said, Polje, cesta XXXVI/1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 334044,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-224645
Brajić Sebastjan, Pod strmco 12, 1358
Log pri Brezovici, zavarovalno polico, št.
843926. gnb-224820
Gicić Snežana, Volavlje 25/b, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 208842, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-224751
Ivič Marija, Kidričava cesta 62, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 41601003368, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-224593
Jelen Pavla, Tomšičeva 12, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 015095 –
prostovolno pokojninsko zavavrovanje, izdano
na ime Jelen Aleksander. gng-224690
Kobold Zoran, Glavni trg 33, Muta,
zavarovalno polico, št. 00101846770.
gnr-224729
Kokolj Marko – Davorin, Zg. Pristava 10,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
40 350224, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gne-224742
Kolar Miran, Gorenjska vas pri Leskovcu
19, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 00101823162, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gng-224740
Kržan Janja, Reteče 124, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 843689. gnw-224599
Lončar Rada, Kolezijska ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1067183, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-224678
Metelko Martin, Hudo Brezje 16, Studenec,
zavarovalno polico, št. 349139. gnz-224596
Pintar Gregor, Tržaška cesta 300,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 367040,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-224675
PREVOZ HB, Lužiško -srbska 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389884,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-224955
Šlogar Boris, Breg 33B, Polzela,
zavarovalno
polico,
št.
1024605.
gnb-224745
Zdravljevič Jože, Drašiči 50, Metlika,
zavarovalno polico, št. 1043437, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-224749
Zemljič Šafarič Klavdija, Slovenska ulica
7, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. AO
0044924 in AO 0044925, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnl-224610
Zupančič Domine, Gorenje Sušice 24,
Uršna sela, zavarovalno polico, št. 345719.
gns-224753
Žalik Marjanca, Velika Polana 161a,
Velika Polana, zavarovalno polico, št. PV-2
34179 in PV-2 34239, vinkulacijski dokumenti
izdani pri družbi Adriatic slovenica d.d. Koper.
gnm-224609

Spričevala preklicujejo
Baltič Elvir, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričavalo
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3. letnika Srednja šola tehniških strok Šiška.
gns-224603
Begović Atif, Korte 57, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok, izdano leta 1982.
gnc-224819
Benaissa Sara, Litijska cesta 143,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Šole
Cene Štupar, smer modni oblikovalec, izdano
leta 2004. gnz-224929
Dular Mateja Ksenija, Prušnikova 54,
Ljubljana-Šentvid, diplomo Srednje šole za
druboslovje in splošno kulturo v Ljubljani, št.
I/142, izdana na ime Kastelic Mateja Ksenija.
gnq-224755
Halilović Emira, Glavarjeva cesta 116,
Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnh-224914
Jovanović Živan, Trg bratstva 8, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo o zaključenem 3. letniku
Srednje pomorske šole Portorož, izdano leta
1977. gnz-224696
Jovičić Dejan, Ljubljanska cesta 3D,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 2001.
gnp-224756
Kralj Nejc, Pražakova 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 2006. gnu-224630
Kranjc Primož, Šedem 3, Senovo,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica,
izdano leta 2004. gnl-224735
Lesica Zlatko, Brdice pri Neblem 8a,
Dobrovo v Brdih, spričevalo o končani OŠ
Dobrovo, izdano leta 1976. gny-224597
Likar Maja, Podpeška pot 5, Mežica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1995. gni-224988
Markovič Zlatka, Sergeja Mašere 3, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru – poslovni tajnik,
izdano leta 1999. gnm-224784
Novšak Domen, Dolenji Boštanj 56G,
Boštanj, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Brežice, Gimnazija, izdano leta 1999.
gnl-224685
Pichler Irena, Simona Jenka 13/b,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana. gnu-224826
Premrov Jan, Brilejeva 1, Ljubljana, izkaz
od 1. – 4. razreda OŠ Mirana Jarca Ljubljana.
gnm-224684
Prosen Uroš, Prežihova ulica 10, Mežica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1999. gnd-224943
Redžić Midhet, Jenkova 33, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in tehnčne šole za storitvene dejavnosti v
Velenju, izdano leta 2003. gnp-224856
Štaleker Marija, Golavabuka 21, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgoske šole Slovenj Gradec. gnz-224721
Štuhec Vida, Logarovci 55, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Murska Sobota,
izdano leta 1952. gnz-224821
Vuk Alen, Na terasah 6, Izola – Isola,
indeks, št. 81428027, EPF Maribor.
gnb-224595

Št.

Ostale listine preklicujejo
Akalovič Dragica, Kovaška 7, Tržič,
delovno knjižico. gnx-224823
Bočko Erik, Ulica Španskih borcev 3a,
Trbovlje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-, ser. št. 3953-00/96,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnr-224604
Borštnar Peter, Poklukarjeva 96, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-00706/-0/03-11443. gno-224832
Breznik Janez, Parmova ulica 44,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-224677
Buljubašič Mirela, Cesta Zmage 12B,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
04028052. gnd-224818
Černe Mateja, Cesta II. grupe odredov 30,
Ljubljana, vozno karto, št. 1197, izdal LPP –
100% popust s spremljevalcem. gnu-224676
Červ Tomi s.p. – prevozi, Cesta na Poljane
16, Ljubljana-Šentvid, izvod nacionalne
licence za vozilo Mercedes Benz z reg.
št. LJ 58-25T, za vozilo MAN z reg. št. LJ
D3-64N in za vozilo MAN z reg. št. LJ L6-79K.
gns-224728
Dulikravić Dušan, A. Šenoe 2, 42230
Ludbreg, Hrvaška, letalske licence št. SLO/C
(A)/000074, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo leta 2002. gnn-224608
Emeršič Špela, Frankkovo naselje 174,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gno-224607
Glušič Samo, Trubarjeva ulica 33, Laško,
študentsko izkaznico, št. 31990069, Fakulteta
za farmacijo. gnt-224602
Gostenčnik Anton, Troblje 43a, Slovenj
Gradec, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-02112, s ser. št. 1740, izdala
Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne
28.06.200. gnh-224739
Gradišnik Mojca, Črnova 27, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 09990642, Fakulteta
za pomorstvo in promet. gnd-224743
Harej Bor, Potok 19b, Dornberk, potrdilo o
opravljenem tečaju traktorja št. 3/3478, izdan
11. 1. 2002. gny-224822
Horozović Fuad, Za opekarno 19,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-224949
Idžanović Željko, Tomšičeva 42, Kranj,
delovno knjižico. gnw-224824
Iršič Srečko, Konjiška vas 21/a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, reg. št. 15571,
izdala UE Slovenske Konjice. gnc-224694
Japelj Nataša s.p., Travniška ulica 11,
Vrhnika, izvod licenco skupnosti za opravljanje
prevozov v mednarodnem prometu za vozilo
z reg. oznako LJ F7-34C. gnx-224627
Jelovčan Alojzija, Vikrče 34, Ljubljana
Šmartno, delovno knjižico. gni-224638
Jenšterle Janez, Pri Borštu 23, Ljubljana,
orožni list, št. 10762 – za lov, izdala UE
Ljubljana. gnq-224855
KEROS d.o.o., Tržišče 12a, Rogaška
Slatina, izvod licence skupnosti št. GE
001859-02777 za vozilo z reg. oznako
CE Z6-938, izdala GZS dne 27. 6. 2005.
gnk-224611
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Klemen Nina, Krimska 1, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01096439,
Pedagoška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnw-224674
Kontarček Petra, Hum pri Ormožu 21a,
Ormož, študentsko izkaznico, št. 612096008,
Pedagoška fakulteta Maribor. gnv-224600
Korpar Maja, Cesta v staro vas 1,
Postojna, študentsko izkaznico, št. 19376093,
Ekonomska fakulteta. gnp-224631
Kosi Drago, Prvomajska 5, Veržej, potrdilo
o opravljenem izpitu za traktor št. 16/9-2000,
izala Srednja kmetijska šola Ptuj leta 2000.
gnj-224987
KRIVEC SREČKO s.p., Kristan vrh
43, Podplat, nacionalno licenco za vlečno
vozilo Mercedez Benz, reg. št. CE 53-11T.
gns-224828
Lebnik Dušan, Gorica pri Šmartnem,
Šmartno v Rožni dolini, vpisni list za čoln,
št. reg. št. KP 431 in motor Yamaha 55.
gnp-224831
Mišič – Meškovič Verino, Morova ulica
27, Izola – Isola, študentsko izkaznico, št.
09970119. gnc-224594
Ocepek Tomaž, Sneberska cesta 170/a,
Ljubljana-Polje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-3806/03, ser. št.
13679. gnt-224827
Plut Tina, Griblje 89B, Gradac, študentsko
izkaznico, št. 20200216, Pravna fakulteta.
gnh-224989
Podgoršek Zdenka, Kidričeva ulica 85,
Trzin, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo.
gnd-224893
Predikaka Jože, Zupečja vas 18, Lovrenc
na Dravskem polju, delovno knjižico.
gnm-224734
Ražen Barbara, Maroltova 11, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41990467,
Medicinska fakulteta. gnh-224614
Senjur Nataša, Dergomaška ulica 46,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01097070,
Pedagoška fakulteta. gnu-224651
Slaček Eva, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18030429,
Filozofska fakulteta. gnk-224686
Smrke Smiljan, Gromova ulica 8, Ptuj,
delovno knjižico. gnn-224733
Teran Maja, Cesta kokrškega odreda 23,
Križe, študentsko izkaznico, št. 01001228,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh-224689
Tičar Simona, Črnavska pot 11, Preddvor,
delovno knjižico. gnk-224736
Trebičnik Urška, Kersnikova 5, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 41970152, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gns-224928
Vezjak Darja, Borštnikova 21, Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
01095662,
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnu-224601
Vrešak Vojko, Goriška cesta 38, Velenje,
3 delnic KRS Velenje št. 9247, 9246 in 9245.
gnj-224737
Vukovič Mitja, Šmarska cesta 50, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
20200331, Pravna fakulteta. gng-224715
Zmrzlikar Katarina, Hrastje 46, Kranj,
študentsko
izkaznico,
št.
01002196,
Pedagoška fakulteta. gnp-224931
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