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e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-16803/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-99-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: tovorna vozila.
Ocenjeni stroški brez DDV: 800,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 34100000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: osebna vozila.
Ocenjeni stroški brez DDV: 170,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.

16. 6. 2006

II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: zimska mehanizacija.
Ocenjeni stroški brez DDV: 240,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vred
nosti blaga ali storitev: mobilna signalna
oprema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 315,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34000000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: kosilne naprave.
Ocenjeni stroški brez DDV: 205,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
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II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: letna oprema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 130,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29811000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: razna oprema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29000000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: pisarniška in pohištvena oprema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30191000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava osnovnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: stacionarna oprema za soljenje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25,000.000
SIT.
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Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28213110.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Storitve
Ob-16760/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel. +386/1/478-18-21, e-pošta: breda.kosec@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
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, v roke: Breda Kosec, tel. +386/1/478-18-21, e-pošta: breda.kosec@gov.si, faks +386/1/478-86-49,
internetni naslov: www.mju.gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-27-00, centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
+386/1/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o varstvu okolja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-74-00,
centrala, e-pošta: gp.mop@gov.si, faks
+386/1/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih mest in delovnih pogojih: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-34-50, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks +386/1/478-34-56.
I.2. Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih organov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 6A.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vred
nosti blaga ali storitev: zavarovanje pre-
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moženja in premoženjskih interesov za
potrebe državnih organov.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: požarno zavarovanje z izlivom
vode, poplave in meteorno vodo
1) Kratek opis: požarno zavarovanje z
izlivom vode, poplave in meteorno vodo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: strojelomno zavarovanje
1) Kratek opis: strojelomno zavarovanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: zavarovanje vlomskih nevarnosti
in ropa
1) Kratek opis: zavarovanje vlomskih nevarnosti in ropa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: zavarovanje civilne odgovornosti
1) Kratek opis: zavarovanje civilne odgovornosti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: potresno zavarovanje
1) Kratek opis: potresno zavarovanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: zavarovanje stekla
1) Kratek opis: zavarovanje stekla.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.

Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: temeljne nevarnosti za požarno
zavarovanje
1) Kratek opis: temeljne nevarnosti za
požarno zavarovanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.61.00-5.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
junij 2006.
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-2.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: junij 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
www.gov./durs/.
Okoljska zakonodaja: RS, Ministrstvo za
okolje in prostor, www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-17019/06
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,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310778.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.20.00.00-8.
II.2.3) Kategorija storitve: 5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izbira izvajalca stacionarne telefonije.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-107/2006-7.
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: 9. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
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Javni razpisi
Blago
Št. 391/06

Ob-16851/06
Popravek
V javnem razpisu za nakup toaletne konfekcije, naročnika Klinični center Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 9. 6. 2006, Ob-16210/06, se popravi
točka IV.3.3) in se pravilno glasi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 8. 8. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 10.000
SIT.
Znesek se nakaže na podračun zakladniškega računa pri upravi za javna
plačila št.: 01100-6030277894.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-86/2006
Ob-17210/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo prevoznih sredstev za potrebe Policije (referenčna številka 430-86/2006), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006, Ob-12655/06, se: 1. točka VI.3) objave – »Dodatne informacije« opomba pod
točko II.3) spremeni, tako, da se pravilno
glasi:
Opomba pod točko II.3):
Navedeni rok za začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo
pa je za vse sklope, razen sklopov 6, 14, 15,
17 in 22: 16. 10. 2006.
Za sklop 6 mora biti 50 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 131 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 14 mora biti 70 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 63 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 15 mora biti 23 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 4 kosi vozil pa v letu 2007, in
sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 17 mora biti 17 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 16 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 22 mora biti 9 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
30. 12. 2006.
2. V podatkih o sklopih (priloga B) se za
sklop 22 rok za zaključek »16. 10. 2006«
spremeni v »30. 12. 2006«.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-16396/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Zavod IRCKON – Industrijsko razvojni center za konfekcijsko industrijo, Ulica
XIV. divizije 14, SI-3000 Celje, Slovenija, v
roke: Peter Janič, tel. +386(0)3/427-44-08,
e-pošta: peter.janic@zavod-irckon.si, faks
+386(0)3/548-19-67.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).

Št.

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, tehnološki center (raziskovalna ustanova);
– drugo: oblačilna industrija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: krepitev raziskovalne in tehnološko
razvojne infrastrukture tekstilne industrije
Slovenije (TRITIS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Metlika, Sevnica, Nazarje.
Šifra NUTS: SI004, SI006, SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 278.800
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Lot 1 Programska oprema za oblikovanje in proizvodnjo oblačil.
Lot 2 Programska oprema za 3D oblikovanje prodajnih mest in analizo prodaje.
Lot 3. Delovne postaje, grafične postaje, strežniki.
Lot 4. Prenosni računalniki za terensko podporo prodaji in zbiranje podatkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30241310, dopolnilni besednjak: programska oprema, dodatni predmeti, glavni besednjak: 30214000, dopolnilni besednjak:
delovne postaje, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30262000, dopolnilni besednjak:
strežniki, dodatni predmeti, glavni besednjak: 22815000, dopolnilni besednjak: prenosni računalniki.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Programska oprema za oblikovanje in proizvodnjo oblačil
1) Kratek opis: programska oprema za
oblikovanje, razvoj in proizvodnjo oblačil,
ki v podsklopih zajema posamezne faze
razvojnega procesa, od oblikovanja novih
kolekcij preko izdelave krojev do priprave
datotek za proizvodnjo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30241310-6, dopolnilni besednjak: programska oprema.
3) Količina ali obseg: 33 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 152.100
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 30
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Programska oprema za 3D oblikovanje prodajnih mest in analizo prodaje

62-63 / 16. 6. 2006 /

Stran

4687

1) Kratek opis: programska oprema za
3D oblikovanje prodajnih mest in analizo
prodaje je orodje namenjena podpori oblikovalcem pri oblikovanju celostne podobe
izdelka, vključno s postavitvijo na prodajno
mesto, hkrati pa omogoča s spremljanjem
podatkov o prodaji povratno informacijo o
uspešnosti izdelka.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30241310-6, dopolnilni besednjak: programska oprema.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 49.100
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 30
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Delovne postaje, grafične postaje, strežniki
1) Kratek opis: delovne postaje, grafične
postaje in strežniki, namenjeni instalaciji programske opreme, nabavljene v projektu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30214000-2, dopolnilni besednjak: delovne
postaje, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30260000-9, dopolnilni besednjak:
strežniki.
3) Količina ali obseg: 11 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.400
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 30
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Prenosni računalniki za terensko
podporo prodaji in zbiranje podatkov
1) Kratek opis: prenosni računalniki za
terensko podporo prodaji in zbiranje podatkov (Tablet PC) so namenjeni terenskemu
zbiranju podatkov v maloprodajah, vpogledu
v informacije pri veleprodaji in uporabi pri
raziskavah tržišča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22815000-6, dopolnilni besednjak: prenosni
računalniki.
3) Količina ali obseg: 12 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 49.200 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 30
dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop

1
2

3
4

Opis blaga

Programska oprema
za oblikovanje in
proizvodnjo oblačil
Programska oprema
za 3D oblikovanje
prodajnih mest in
analizo prodaje
Delovne postaje,
grafične postaje,
strežniki
Prenosni računalniki
za terensko podporo
prodaji in zbiranje
podatkov

Količina
skupaj

33

3
11

12

Ocenjena vrednost brez DDV: 278.800
EUR.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: trajanje v koledarskih dneh: 30 dni 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:
a) 60% predplačilo po prejetju zahtevka
za predplačilo s strani Izvajalca, dodatno je
potrebno predložiti še fotokopiji pogodbe in
plačila izvedbene garancije ter bančno garancijo (če potrebna);
b) 30% ob inštalaciji opreme, na podlagi
fakture v treh izvodih;
c) preostanek 10% po dokončnem sprejetju, na podlagi fakture v treh izvodih in, kjer
primerno, originala garancije.
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:
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
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.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izpisek iz registra podjetij, izdanega s
strani kompetentne pravne ustanove države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
Zahtevani so spodaj navedeni dokumenti:
(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;
(d) potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– donosnost kapitala v zadnjih treh
letih;
– 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:
– odstotek investicij v razvoj na ustreznem področju v zadnjih treh letih;
– število dobavljenih in nameščenih sistemov na slovenskem, EU in svetovnem
trgu za obdobje zadnjih petih let;
– odzivni čas servisa, vključujoč dobavo
ključnih rezervnih delov za ponujene sisteme;
– opis tehnične podpore, vključujoč protokol tehnične podpore (navesti postopke
in kontaktne osebe v primeru zahteve za
podporo) s kratkim opisom lokalne podpore.
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: 7175103.03.03.0007.
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: 28. 6. 2006 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
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: 14. 7.
2006 ob 14. uri; Celje, Ulica XIV. divizije 14
(sedež Zavoda IRCKON).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PHARE program krepitev izbranih
tehnoloških centrov, proračunska linija PHARE SI2003/004/938.15.05.
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: 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
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si, tel. +386/(0)1/478-46-00,
internetni naslov: http://www.mvzt.gov.si,
faks +386(0)1/478-47-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Zavod IRCKON – Industrijsko razvojni
center za konfekcijsko industrijo

Ob-16395/06
I.1) Name, addresses and contract point(s): Zavod IRCKON – Industrial Development Centre for Apparel Industry, Ulica XIV. divizije 14,
SI-3000 Celje, Slovenia, for the attention
of: Peter Janič, tel. +386(0)3/427-44-08,
e-mail: peter.janic@zavod-irckon.si, fax
+386(0)3/548-19-67.
Further information can be obtained at:
as in abovementioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned
contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– other: institute, technology centre (Research Institution);
– other: clothing industry (apparel).
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
yes.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Empowerment of
Research and Development of Textile Industry (EREDETI).
II.1.2) Type of contract and location
of works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Celje, Metlika,
Sevnica, Nazarje.
NUTS code: SI004, SI006, SI00D.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.4) Information on framework agreement:
Estimated total value of purchases for
the entire duration of the framework agreement:
Estimated value excluding VAT: 278.800
EUR.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
Lot 1. Software for fashion design
and manufacture.
Lot 2. Software for 3D virtual store
and rack placement.
Lot 3. Servers and workstations.
Lot 4. Equipment for mobile sale support and data collection.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
30241310 supplementary vocabulary: computer programs, additional object(s), main
vocabulary: 30214000, supplementary vocabulary: workstations, additional object(s),
main vocabulary: 30262000, supplementary vocabulary: computer servers, additional
object(s), main vocabulary: 22815000, supplementary vocabulary: notebooks.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: yes.
Lot no 1
Title: Software for fashion design and
manufacture
1) Short description: software for designing, development and manufacturing
of clothes, which contains separate phases
of development process from designing of
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2) Common procurement vocabulaty
(CPV): main object, main vocabulary:
30241310, supplementary vocabulary:
computer programs.
3) Quantity or scope: 33 pieces.
Estimated cost excluding VAT: 152.100
EUR.
4) Indication about different data for
duration of contract or starting/completion:
duration: 30 days from the award of the
contract.
Lot no 2
Title: Software for 3D virtual store and
rack placement
1) Short description: software for 3D
design of shop floors and analysis of sale
is a visual merchandising designer tool
that provides interactive visual feedback. It
helps to build, to evaluate and to produce
store layouts.
2) Common procurement vocabulaty
(CPV): main object, main vocabulary:
30241310, supplementary vocabulary:
computer program.
3) Quantity or scope: 3 pcs.
Estimated cost excluding VAT: 49.100
EUR.
4) Indication about different data for
duration of contract or starting/ completion: duration: 30 days from the award of
the contract.
Lot no 3
Title: Servers and workstations
1) Short description: computer workstations, graphical stations and servers for
instalation of software purchased in the
project.
2) Common procurement vocabulaty
(CPV): main object, main vocabulary:
30214000, supplementary vocabulary:
servers and workstations, additional
object(s), main vocabulary: 30260000,
supplementary vocabulary: computer
servers.
3) Quantity or scope: 11 pieces.
Estimated cost excluding VAT: 28.400
EUR.
4) Indication about different data for
duration of contract or starting/ completion: duration: 30 days from the award of
the contract.
Lot no 4
Title: Equipment for mobile sale support
and data collection
1) Short description: notebooks for mobile sale support and data collection (tablet
PC) are dedicated for data collection from
shop floors, remote gathering informations
from wholesale and for market research
purpose.
2) Common procurement vocabulaty
(CPV): main object, main vocabulary:
22815000, supplementary vocabulary:
notebooks.
3) Quantity or scope: 12 pieces.
Estimated cost excluding VAT: 49.200
EUR.
4) Indication about different data for
duration of contract or starting/completion:
duration: 30 days from the award of the
contract.
If yes, tenders should be submitted for:
one or more lots.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:

Lot
1
2
3
4

Description of
goods
Software for
fashion design and
manufacture
Software for 3D
virtual store and
rack placement
Servers and
workstations
Equipment for
mobile sale
support and data
collection

Št.
Quantity/pcs
33
3
11
12

Estimated or range: between value excluding VAT: 278.800 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: duration in calendar days: 30
(from the award of the contract).
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of their tender price when submitting their tender stated in its tender.
The successful tenderer will be asked to
provide a performance guarantee of 10% of
the amount of the contract at the signing of
the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them:
– for the 60% pre-financing, in addition
to the payment request, a photocopy of the
contract and of the performance guarantee,
and the pre-financing guarantee;
– for the 30% instalment, the invoice(s)
in duplicate;
– for the balance of 10%, the invoice(s)
in duplicate and, where appropriate, the
original of the guarantee.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Any supplier may be disqualified who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
b) has been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which the
Contracting Authority can justify;
d) has not fulfilled obligations relating to
the payment of social security contributions
or the payment of taxes in accordance with
the legal provisions of the country in which
they are established or with those of the
country of the Contracting Authority or those
of the country where the contract is to be
performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental
to the Communities’ financial interests;
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f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by
the Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Extract from the Register of companies
issued by a competent judicial or legal authority of the country in which it is established.
Required documents are listed below:
(a) copy from the legal record or a confirmation from the list of independent contractors;
(b) a confirmation from the tax office of
settled taxes and contributions;
(c) a legal confirmation from the court
that no proceedings for compulsory settlement, bankruptcy proceedings or liquidation
have been initiated against the tenderer;
(d) a confirmation from Ministry of Justice about impunity.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
– profitability of capital in last three
years;
– a confirmation of the tenderer’s solvency from the bank/OFI or balance sheet from
the past two years or the BON form.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
– percent of investments into development on corresponding field for past three
years;
– number of systems installed per year
for past two years for Slovenian, EU and
world market for system(s) offered in the
tender;
– service response time, including delivery of key spare parts for system(s) offered;
– description of support plan, including
technical support protocol (stating procedures and contacts in case of support request) with short description of local support.
III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
7175103.03.03.0007.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document:
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28. 6.
2006 till 16:00.
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 14. 7. 2006 till
13:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
14. 7. 2006 at 14:00; Celje, Ulica XIV. divizije 14 (Zavod IRCKON).
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Person authorized to be present at the
opening of tenders: yes.
VI.1) This is a re current procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Phare programme Consolidation of selected technological centres, Phare budget
line 2003/004/938.15.05.
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: Državna revizijska komisija (National Review Commission), Slovenska 54,
pp 704, SI-1001 Ljubljana, Slovenia, e-maill:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internet address: http://www.gov.si/dkom/, fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: the time period for appeal is 10 days from the decision
made of the award of the contract.
VI.4.2) Service from which information about the lodging of appeals
may be obtained: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
gp.mvzt@gov.si, tel. +386(0)1/478-46-00,
internet address: http://www.mvzt.gov.si, fax
+386(0)1/478-47-19.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 6. 6.
2006.
Zavod IRCKON – Industrial
Development Centre
for Apparel Industry
Ob-16610/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Cirila Kosmača Piran, kontaktna oseba: Alenka Kovščca, Oljčna pot 24, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/673-11-55, faks
05/673-11-52.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421 90
40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za potrebe OŠ Cirila Kosmača
Piran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra: NUTS: SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
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2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sveže meso.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: čaji, začimbe in riž.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: jajčne testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 12.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.

2) Kratek opis: zamrznjene ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 13.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sveže ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 14.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe OŠ Cirila Kosmača Piran od 1.
avgusta 2006 do 31. decembra 2008. Živila
so razdeljena v 14 sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: V kolikor ponudba v kumulativi presega vrednost
30 mio SIT mora ponudnik ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT. Če ponudba v kumulativi
ne presega 30 mio SIT bančna garancija ni
potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 30 dni od uradnega datuma
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevo 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.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega predpisa ni potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), samostojni podjetniki BON 1/SP,
kmetje: potrdilo o višini KD,
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– potrdilo poslovne banke,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi sukcesivno
dobavo živil, ki jih ponuja v svoji ponudbi,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil, v skladu z zahtevo naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, v sklopih, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park, ki se zahteva za prevoz živil v skladu z veljavnimi
predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/01-JN-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 7. 2006, cena:
7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 16/01,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006, do 11.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe 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: 10. 7. 2006
ob 15. uri, OŠ Cirila Kosmača Piran, Oljčna
pot 24, 6330 Piran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
OŠ Cirila Kosmača Piran
Ob-16613/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02-3313-551, faks
02-3327-661, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.si.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/06-P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dizelsko gorivo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. avtomatska črpalna postaja z rezervoarjem min 20.000 litrov,
2. strokovna pomoč pri ureditvi lokacije
naročnika (kjer bo postavljena postaja),
3. namestitev postaje na lokaciji naročnika,
4. vso pripadajočo strojno in programska
oprema, ki mora zagotavljati:
– točno evidentiranje točenja goriva,
– možnost točenja šele po identifikaciji
vozila in voznika ter vpisa stanja na štev-cu
kilometrov ali delovnih ur,
– vizualno evidentiranje točenja,
– on-line računalniški pregled točenja,
– izpis po vozilih in voznikih v različnih
časovnih obdobjih in kumulativah,
– avtomatski izračun povprečne porabe
goriva po vozilu,
– samodejen izpis opozoril ob morebitnih predvidenih neskladjih (npr.: točeno več
kot je vsebnost rezervoarja vozila, v vozilo
točeno pogosteje kot je mogoča poraba goriva ipd.)
5. redno servisiranje in vzdrževanje avtomatske črpalne postaje, rezervoarja in vse
opreme, skozi cel rok trajanja pogodbe,
6. dobava dizelskega goriva v ocenjeni
letni količini ca. 480.000 litrov v imenovano
črpalno postajo na lokaciji naročnika,
7. pri vsakem dovozu goriva, mora voznik dobavitelja predati ob dobavnici tudi
poroči-lo/certifikat o temperaturni filtrirnosti
(CFPP - Cold Filter Pluging Point), pripeljanega goriva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od skupne letne vrednosti pogodbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 6. 2.
2006.
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IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-7012/06.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – avtomatska črpalna postaja z
vso potrebno opremo,
2. cena – dizelsko gorivo,
3. dobavni rok – avtomatska črpalna postaja z vso potrebno opremo,
4. dobavni rok – dizelsko gorivo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/06-P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačna - z
zahtevo na spletni www.snaga-mb.si, okno
javni razpisi, podokno aktivni javni razpisi.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponovitev
preklicanega javnega naročila z oznako JN
06/06.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-16615/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Ciril Hočevar in Marko Košir, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
3619510, faks 3611686, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– OŠ Medvode – dobava in vgradnja
opreme,
– OŠ Preska – dobava in vgradnja
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Medvode.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
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2) Kratek opis: OŠ Medvode - dobava in
vgradnja opreme.
3) Obseg ali količina: OŠ Medvode - dobava in vgradnja šolske in pisarniške opreme.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 30. 8. 2006, dobava
20. 9. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: OŠ Preska - dobava in
vgradnja opreme.
3) Obseg ali količina: OŠ Preska - dobava in vgradnja šolske in pisarniške opreme.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 30. 8. 2006, dobava
20. 9. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– OŠ Medvode - dobava in vgradnja šolske in pisarniške opreme,
– OŠ Preska - dobava in vgradnja šolske
in pisarniške opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 8. 2006, konec 20. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT,
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje bo določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z ZJN
42a. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: skladno z ZJN 42.a člena oziroma
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predračun EZR Občine Medvode pri UJP št.
01271-0100000594, model 00, sklic
71419920-912. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
od DURS, da je podjetje davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 10. uri, sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Občina Medvode
Ob-16762/06
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.
05/660-68-95, faks 05/660-65-80, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl.
org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-63-06, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-63-06,
faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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 kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00.-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kurilno
olje od 900.000 do 1.000.000 litrov na leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z
naročnikom in mu izroči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe izdano s strani banke.
2. Izjava, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 500.000 SIT in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 90 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: v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/BR-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo na TRR 01100-6030277118 pri Banki
Koper.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-16764/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-53, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan: Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-02-53,
faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava blaga po sklopih:
1. sklop varovalna oprema,
2. sklop varovalni čevlji,
3. varovalna obleka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila 16,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 6. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentacij.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 6. 7. 2006.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 9. uri; Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba Marjana
Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/450-02-53, javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si, tel. 02/450-02-62.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-16765/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,

Št.

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-53, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-02-53,
faks 02/450-02-25, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna količina je 150.000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 6. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 6. 7. 2006.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 11. uri; Prvomajska 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba Marjana
Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/450-02-53, javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si, tel. 02/450-02-62.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-16770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Saša Umek Knez, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-83, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 032/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za nadgradnjo omrežja in
strežnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00-3.
2) Kratek opis: oprema za WAN: usmerjevalniki za prostrano omrežje Ljubljana–Koper–Maribor–Nova Gorica–Lendava.
3) Obseg ali količina: 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 032/2006.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00-3.
2) Kratek opis: oprema za internetni priklop in RAS: priključni usmerjevalnik za internet in usmerjevalnik za klicni dostop.
3) Obseg ali količina: 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 032/2006.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00-3.
2) Kratek opis: oprema za LAN: stikala
in brezžične dostopovne točke za lokalna
omrežja Ljubljana, Koper in Maribor.
3) Obseg ali količina: 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 032/2006.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: intel strežniki: datotečna
strežnika za Koper in Maribor.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/raz-
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pisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 032/2006.
Sklop št. E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: nadgradnja IBM strežnikov z dodatnimi procesorji in spominom.
3) Obseg ali količina: 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 032/2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
opreme za nadgradnjo omrežja in strežnikov
– po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe samo v primeru: če bo skupna vrednost ponudbe (vsota vseh sklopov, za katere oddaja ponudbo), presegla 30,000.000
SIT oziroma 125.190 EUR – mora ponudnik
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.170 EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora biti
izdana s strani banke ali zavarovalnice, biti
mora brezpogojna, nepreklicna in plačljiva
na prvi poziv, ter veljavna do 15. 9. 2006.
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
032/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 032/2006.
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
032/2006.
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 032/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – sklop A, B, C,
2. kadri – sklop A, B, C,
3. najnižja cena – sklop D, E.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 16. 6. 2006 do
14. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/raz-
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pisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 032/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu št. (1)/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 032/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 9. uri, Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-434/2006-2
Ob-16772/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova ulica 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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 312/2006-OMP za
nakup hrane za pse.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup hrane
za pse, in sicer:
– mladi psi – briketirana hrana,
– mladi psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – briketirana hrana,

– odrasli psi – lahka briketirana hrana,
– odrasli psi – briketirana za pse s posebnimi potrebami,
– razni dodatki za pse (npr.: piškoti,
biskviti itd.),
– dodatki za pse za žvečenje in nego
zobovja – mešano: suhe kože, obreznine,
suhe kite, posušena ušesa svinjska itd.),
– dodatna dietna hrana (dodaten asortima): za zdravljenje vnetnih stanj (dermatoze, atopijje, alergije na bolšje pike, alergije
na hrano, vnetje sklepov), za hitro odpravljanje simptomov bolezni prebavnega sistemadriske, za zanesljivo in učinkovito izgubljanje teže brez visokega deleža vlaknine, za
optimalno prehrano pri vseh stresnih stanjih
s povečanimi potrebami po energiji, za pomoč pri rehabilitaciji ledvičnih bolezni, za
zmanjšanje nastajanja zobnega kamna itd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP Vojašnica Primoži,
Primoži 2, 1338 Kočevska Reka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.71.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana
usposobljenost v I. fazi javnega razpisa
MORS 312/2006-OMP, za nakup hrane za
pse, v II. fazi praviloma vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb za razpisane količine hrane za pse. Okvirna dvanajstmesečna
količina bo predvidoma 40.000 kg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sukcesivno naročanje z naročilnimi listi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti podpisano in žigosano
izjavo o predložitvi, v II. fazi javnega razpisa,
bančne garancije za resnost ponudbe (kolikor bo ponudba presegala 30,000.000 SIT
brez DDV, in sicer v višini in z veljavnostjo
ter vsebino, kot bo razvidno iz poziva, predvidoma v višini 1% od vrednosti ponudbe)
ter izjave banke za predložitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(kolikor bo pogodbena vrednost presegala
30,000.000 SIT brez DDV, in sicer v višini in
z veljavnostjo ter vsebino, kot bo razvidno iz
poziva, predvidoma v višini 1% od vrednosti
pogodbe).
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
prijave,
– podpisano in žigosano krovno izjavo
in
– podpisano in žigosano izjavo o zagotavljanju naročnikovih zahtev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– 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 sestavitve obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo; dokazila - priloge: da ima priloženo izpolnjeno,
podpisano in žigosano izjavo o zadostnih
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 33-34 z dne 31. 3. 2006, Ob-9087/06 in
glasilo EU 2006/S 63-065788 z dne 31. 3.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena v II. fazi javnega razpisa.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-434/2006-2.
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
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razpisa MORS 312/2006-OMP) 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: 17. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: naročnik
bo v I. fazi omejenega postopka, po preteku
roka za sprejem prijav za sodelovanje, izvedel komisijsko odpiranje pravočasnih prijav;
v II. fazi pa bo odpiranje javno.
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: 6. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16783/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava računalniške opreme – širitev UPO.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra: NUTS: SI00.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je:
– dobava opreme: računalniške strojne in programske opreme, tiskalnikov
nalepk črtne kode, tiskalnikov stavnih
lističev, laserskih tiskalnikov, potrjevalcev dokumentov, laserskih čitalcev črtne
kode, brezžičnih prenosnih terminalov,
OCR naprave, in prikazovalnikov cen,
– prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah,
– storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in test delovanja
za opremo,
– migracija podatkovne baze in podatkov iz starega (HW in SW) okolja na
novo strojno in sistemsko programsko
opremo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
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: dobava
opreme:
– opremo po postavki 1 – sistemska
opreme (računalniki, strežniki),
– opremo po postavki 2 – tiskalnik nalepk
črtne kode,
– opremo po postavki 3 – tiskalnik računov in stavnih lističev,
– opremo po postavki 4 – tiskalnik – laserski,
– opremo po postavki 5 – tiskalnik za
potrjevanje dokumentov,
– opremo po postavki 6 – laserski čitalec
črtne kode,
– opremo po postavki 7 – brezžični prenosni terminal,
– opremo po postavki 8 – OCR,
– opremo po postavki 9 – prikazovalnik
cen,
– storitve postavitev na lokacijah poštnih
poslovalnic, inštalacija, test, predaja v produkcijsko delovanje.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
994,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (kolikor
vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT
brez DDV) v višini 1,000.000 SIT. Izbrani ponudnik bo predložil še bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji 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:
– 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,
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– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka
zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo,
– da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
TP 1: Sistemska oprema (računalniki,
strežniki – postavka 1)
nivo-Podjetje
TP 1/1 Ponudnik mora imeti pri korporaciji Microsoft status Certified Gold Partner,
TP 1/2 Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega
distributerja ali integratorja (status System
Reseller ali podobno).
TP 1/3 Ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na področju servisiranja (status
pooblaščenega serviserja ali podobno).
TP 1/4 Ponudnik bo predal opremo po
preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času
garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – ponudnik predloži
izjavo.
nivo-Kadri
TP 1/5 Ponudnik mora imeti vsaj 4 redno zaposlene delavce s certifikatom Microsoft Certified System Enginnerna Windows
2003.
TP 1/6 Ponudnik mora imeti vsaj 4 redno
zaposlene certificirane strokovnjake s strani
principala strežniške opreme na področju
postavitve strežnikov in delovnih postaj, pri
čemer mora pa vsaj eden izmed njih imeti
tudi certifikat za postavitev strežnikov.
TP 1/7 Ponudnik mora imeti vsaj enega
redno zaposlenega delavca s certifikatom
Microsoft Certified DBA za vsaj MS SOL
2000.
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nivo-Oprema
TP 1/8 Ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti
proizvajalca in »part number« za vsako vrsto
(kos) opreme posebej.
TP1/9 Ponudnik oziroma pricipal strojne
opreme mora pisno zagotoviti, da bodo enaki
modeli dobavljivi še eno leto po podpisu pogodbe (ohišje, glavna plošča, gonilniki...; spremembe so lahko le v hitrosti procesorja).
TP1/10 Oprema, oziroma modeli, ki so
predmet ponudbe morajo biti na HCL listi za
WXP Pro; oziroma ustrezna izjava o preizkušenem in brezhibnem delovanju na navedenih operacijskih sistemih.
Sistemska strojna oprema – strežniki
UPO (A, B in C) iz tehnične dokumentacije
zagotavlja sistem za proaktivno detekcijo in
sporočanje napak za naslednje elemente:
RAM, CPU in HD,
TP 2: Periferna oprema (oprema pod postavko: 10.2.2, do 10.2. 9).
Tiskalnik nalepk črtne kode, tiskalnik računov in stavnih lističev, tiskalnik-laserski,
tiskalnik za potrjevanja dokumentov, laserski
čitalec črtne kode, brezžični prenosni terminal, OCR, prikazovalnik cen.
nivo-Podjetje
TP 2/1 Ponudnik mora biti pooblaščen
prodajalec za opremo, ki jo ponuja.
TP 2/2 Ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na področju servisiranja, (status
pooblaščenega serviserja ali podobno).
TP 2/3 Ponudnik bo predal opremo po
preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času
garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – ponudnik predloži
izjavo.
nivo-Kadri
TP 2/4 Ponudnik mora imeti vsaj dva redno zaposlena delavca s certifikatom o tehničnem znanju na področju vzdrževanja in
servisiranja za opremo, ki jo ponuja.
nivo-Oprema
TP 2/5 Oprema oziroma modeli, ki so
predmet ponudbe morajo biti na HCL listi za
WXP Pro; oziroma ustrezna izjava o preiskušenem in brezhibnem delovanju na navedenih operacijskih sistemih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena (za postavke
od 2-9 je cena 85%)
2. tehnične in funkcionalne
lastnosti (za postavko 1)
za postavke 2-9: skladnost
3. strokovnost-kader
(samo za postavko 1)

80
15
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 47-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 094 -100400 z dne 18. 5. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 31. 7. 2006.

Dokumentacija se plačuje: da; 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 št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2006 ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
oddal naročilo (in ocenjeval ponudbe) po
posameznih vrstah blaga (postavke 1-9).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 200-3/06-3
Ob-16793/06
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, kontaktne osebe: za predmet JN: Marjetka Štefančič, mag. farm.,
spec. kl. farm. (05/330-16-80); 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 ”endoproteze kolkov in
kolen” (št.: 200-3/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava endoprotez kolkov in kolen za obdobje tridesetih (30) mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.32.00-8.
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:
– 1 skupina – PEP kolka cementna z biartikularno glavo – trauma (predvidena letna
količina – 45);
– 2 skupina – TEP kolka cementna z
visoko polirano površino (s kovinsko glavo) – ortopedija (predvidena letna količina
– 45);
– 3 skupina – TEP kolka brezcementna
(s keramično glavo in PE – keramičnim vložkom) – ortopedija (predvidena letna količina
– 5);
– 4 skupina – kolenska endoproteza
(predvidena letna količina – 20).
Udeleženci lahko predložijo prijavo za
blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti
ali po posameznih skupinah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 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:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
Udeleženec mora izpolnjevati naslednje
pogoje in za izpolnjevanje teh pogojev predložiti zahtevana dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izjavo, da je ekonomsko – finančno
sposoben za izvedbo javnega naročila in
da njegovi transakcijski računi v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani;
5. izjavo, da proti njemu ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
6. izjavo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom;
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
7. izjavo o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave blaga;
8. izjavo, da mu v preteklih petih letih na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
9. izjavo o plačilnih pogojih iz katere bo
razvidno, da zagotavlja 60-dnevni plačilni
rok;
10. izjavo o dobavnem roku iz katere
bo razvidno, da zagotavlja 24 urni dobavni rok.
11. izjavo, da bo strokovni službi – posameznemu oddelku brezplačno zagotovil
ustrezen instrumentarij (medicinski pripomočki, ki bodo omogočili vgrajevanje endoprotez);
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12. izjavo, da bo zagotovil usposabljanje
štirih operaterjev naročnika v ustreznih strokovnih inštitucijajah v tujini ali doma;
13. izjavo, da bo predložil najmanj dve
potrjeni referenci ustanov/-e, kjer že uporabljajo medicinske pripomočke, ki jih je prijavil v Republiki Sloveniji ali v EU.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. zahtevano dokazilo: izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti,
ki je predmet razpisa oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če ni vpisan v
sodni register;
2. zahtevano dokazilo: potrdilo Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov oziroma o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov-promet na debelo;
3. zahtevano dokazilo:
a) potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen,
b) izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (Obr. 6);
4. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
5. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
6. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
8. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
9. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
10. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
11. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
12. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6);
13. zahtevano dokazilo: izjava (Obr 6).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006 do
9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 9. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 1226/2006
Ob-16798/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-201, faks
+386/5/66-46-292.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža AV opreme, računalniške in didaktične opreme za osnovno
šolo v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: nabava AV in računalniške opreme.
3) Obseg ali količina: po popisu in količinah navedenih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava in montaža do 20. 8.
2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: didaktična in druga oprema.
3) Obseg ali količina: po popisu in količinah navedenih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava in montaža do 20. 8.
2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za novo osnovno šolo
v Kopru:
1. AV in računalniška oprema,
2. didaktična in druga oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 7. 2006 in/ali konec
20. 8. 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 (za oba sklopa)
oziroma v višini 2,000.000 SIT (za en sklop).
Ponudniki morajo navedene bančne garancije predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe je do 30. 9. 2006;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za uspešno primopredajo del, to je predvidoma 1. 9. 2006.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za dobavo opreme, kvaliteta in
količina, se mora temu ustrezno spremeniti
tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost;
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– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; dobavitelj jo predloži po dokončanju pogodbenih obveznosti, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije
primopredaja ni opravljena. Garancija mora
pokrivati primere, če izvajalec v primeru
okvare ali v primeru kakršnega koli drugega
dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali
kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem
roku, ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja
garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo mesečne račune izplačal 60. dan po
prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
Pod točko 1: dokazilo o registraciji
Registracija ponudnika: 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 (če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
Pod točko 2: dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti
Dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
Pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in izjava ponudnika
Potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, izda Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco,
Župančičeva 3, Ljubljana.
4. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
Pod točko 4: izjava ponudnika
S tem pogojem bo naročnik ugotavljal
negativne reference vezane na izvedbo podobnih oziroma istovrstnih del pri naročniku
v tekočem in zadnjih treh letih. Negativne
reference bo dokazoval naročnik.
5. če ponudnik nima referenc,
6. poročilo pooblaščenega revizorja,
7. če ponudnik ne predloži izpolnjenih,
podpisanih in žigosanih izjav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Ponudnik mora predložiti reference:
a) v primeru, da ponuja oba sklopa: da je
bil v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen pri
dveh dobavah opreme (ne nujno javnega
naročila), ki sta po vsebini podobna razpisanemu in v višini ena najmanj 45,000.000
SIT, druga najmanj 35,000.000 SIT.
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b) v primeru, da ponuja prvi sklop AV in
računalniška oprema: da je bil v zadnjih treh
letih pozitivno ocenjen pri dveh dobavah
opreme (ne nujno javnega naročila), ki sta
po vsebini podobna razpisanemu in v višini
ena najmanj 30,000.000 SIT, druga najmanj
15,000.000 SIT.
c) v primeru, da ponuja drugi sklop Didaktična in druga oprema: da je bil v zadnjih
treh letih pozitivno ocenjen pri dveh dobavah opreme (ne nujno javnega naročila),
ki sta po vsebini podobna razpisanemu in
v višini ena najmanj 20,000.000 SIT, druga
najmanj 10,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj
eno dobavo opreme, druga je lahko ocenjena z oceno »dobro«.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-110/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za nabavo AV
opreme za novo osnovno šolo v Kopru
411-110/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-16802/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-99-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pogonskih goriv in kuriv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pogonskih goriv in kuriv.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: dizelsko gorivo in neosvinčen motorni bencin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23121200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 23111200.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 225,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 36
mesecev od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: dizelsko gorivo in petrolej.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak glavni predmet: 23121200,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
10310000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 740,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 36
mesecev od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: kurilno olje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 60,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje: 36
mesecev od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: utekočinjen naftni plin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23211100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 23212100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 210,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.235,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
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na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 260/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006/S–006765 z dne 7. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: S 028 z dne
17. 3. 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:
10. 7. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2006 ob 9. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, III/319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16805/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 274/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava svetlobne signalizacije – profesionalni program.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika
v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 3153.10.0.0-7, dodatni predmeti:
3151.85.0.0-5, 3152.00.0.0-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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: 700.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen 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: 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 317/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu se razpisna dokumentacija interesentu pošlje po
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pošti! Plačilo mora biti predhodno izvedeno
na transakcijski račun pri Banki Celje d.d.,
št. 06000 – 0112292446.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 11. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana,
tretje nadstropje, sejna soba št. 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16837/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
tone.zorko@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna
oseba: Rok Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-100, faks 07/46-68-110, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si, internetni naslov: http://www.sb-brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/06 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sanitetno obvezilnega materiala,
sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, fco. lekarna,
Černelčeva 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: gaze, tamponade, vata in
zaščitna sredstva za enkratno uporabo.
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3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: trikotne rute.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: operacijski material za
enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: higienski vložki.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: rjuha za enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: sterilni rokav za operativne posege okončin.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: plašči za enkratno uporabo (netkani material).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: zaščitne maske.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: PVC in latex zaščitna
sredstva.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: zaščitne kape.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: prevleka za endoskopsko
kamero.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: mila, lotioni in razkužila
za roke in telo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo rok in kože ter pripravo operacijskega
polja.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: robčki za dezinfekcijo
kože, inštrumentarija in delovnih površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in opreme.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
kuhinjskih površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
in končno dezinfekcijo kirurških inštrumentov ter ostalega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: dezinficiens za kirurške
inštrumente.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: sredstva za čiščenje endoskopov.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 21.
2) Kratek opis: sredstva za strojno pranje
laboratorijskega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 22.
2) Kratek opis: razkužila na osnovi joda.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 23.
2) Kratek opis: ščetke za kirurško umivanje rok.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 24.
2) Kratek opis: elektrode.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 25.
2) Kratek opis: papir - vezan na obstoječe aparate.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 26.
2) Kratek opis: negovalna kozmetika pri
inkontinenci.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 27.
2) Kratek opis: pribor za nego ust in
ušes.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 28.
2) Kratek opis: negovalni kremni robčki.

3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 29.
2) Kratek opis: PVC brizge in epruvete
za izvedbo diagnostičnega postopka.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 30.
2) Kratek opis: nastavki za elektronske
termometre.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 31.
2) Kratek opis: vrečka za urno diurezo
s cevjo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 32.
2) Kratek opis: sukcijske tube in povezovalne cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 33.
2) Kratek opis: latex cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 34.
2) Kratek opis: sonda Nordman za irigoskopijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 35.
2) Kratek opis: irigator komplet.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 36.
2) Kratek opis: pribor za stomo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 37.
2) Kratek opis: esmarch trak.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 38.
2) Kratek opis: igle za aplikacijo inzulina.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 39.
2) Kratek opis: set za punkcijo toraksa
z brizgo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 40.
2) Kratek opis: kanila za kisik.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 41.
2) Kratek opis: kontracepcija mehanska.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 42.
2) Kratek opis: konekti.
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3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 43.
2) Kratek opis: kontejnerji za odpadni
material PVC.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 44.
2) Kratek opis: rokav za sterilizacijo s
preklopom.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 45.
2) Kratek opis: urinske vrečke z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 46.
2) Kratek opis: urinske posode z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 47.
2) Kratek opis: stekleni laboratorijski in
lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 48.
2) Kratek opis: PVC laboratorijski in lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 49.
2) Kratek opis: pripomočki za pitje.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 50.
2) Kratek opis: pretočne kanile.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 51.
2) Kratek opis: PVC ledvičke.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 52.
2) Kratek opis: PVC embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 53.
2) Kratek opis: identifikacijski trakovi.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 54.
2) Kratek opis: hladno-toplo vrečke.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 55.
2) Kratek opis: leseni pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 56.
2) Kratek opis: skalpeli in rezila.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 57.
2) Kratek opis: pete in opornice Boehler
in Kramer.
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3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 58.
2) Kratek opis: opornice Link.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 59.
2) Kratek opis: opornice MAH.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 60.
2) Kratek opis: termometri.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 61.
2) Kratek opis: indikatorji za sterilizacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 62.
2) Kratek opis: indikatorji za določanje
sladkorja.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 63.
2) Kratek opis: lancete.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 64.
2) Kratek opis: perforator za prebod porodnega mehurja.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 65.
2) Kratek opis: spone za popek.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 66.
2) Kratek opis: papirnata embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 67.
2) Kratek opis: sterilna voda za inhalacijo
s pripadajočim adapterjem za vlaženje.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 68.
2) Kratek opis: puhalo za RR.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 69.
2) Kratek opis: sistem za hranjenje - gravitacijski z nastavkom za steklenico.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 70.
2) Kratek opis: gel za ultrazvok.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 71.
2) Kratek opis: spone za fiksacijo - elastične.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
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Sklop št.: 72.
2) Kratek opis: fiksirne mrežice.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 73.
2) Kratek opis: povoji.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 74.
2) Kratek opis: sterilni obliži.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 75.
2) Kratek opis: mrežice z nevtralnimi mazili, silikonske.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 76.
2) Kratek opis: artroskopski set No.1.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 77.
2) Kratek opis: bris epruvete z gojiščem.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 78.
2) Kratek opis: folija - incizijska z jodom.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 79.
2) Kratek opis: oprt kavularni, pralni.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 80.
2) Kratek opis: ovratnice - cervikalne.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 81.
2) Kratek opis: kanile - venozne, dvovhodne.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 82.
2) Kratek opis: filtri - virusni, bakteriološki, vlažilni.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letne
količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezni sklop.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– izjavo o plačilnih pogojih;
– izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji (izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje karakteristike oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da bo na zahtevo
naročnika dostavil vzorce;
– izjava ponudnika, da zagotavlja
3-dnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo
izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da je poreklo izvora
blaga istovetno s certifikati o izdelku;
– izjava ponudnika, da je blago označeno s CE oznako in ustreza standardom in
predpisom, ki veljajo v RS;
– izjava ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
– izjava ponudnika, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– izjava ponudnika da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– izjava ponudnika, da zagotavlja dostavo blaga fco. razloženo lekarna naročnika;
– izjava ponudnika, da rok uporabe dobavljenega blaga ne bo krajši od 6 mesecev
od datuma dobave. Rok uporabe je izjemoma za posamezen naročen artikel lahko
krajši od šest mesecev, če to naročnik predhodno vsakokrat izrecno dovoli;
– izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON –1/P ali drug
uraden dokument (ustreznega državnega
organa kateremu ponudnik poroča ali poslovne banke) iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto 2005
(zadnji veljavni podatki) oziroma je razviden
indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu. V primeru statusnih sprememb
ponudnika, veljajo tudi dokumenti pravnih
prednikov ponudnika. Če je ponudnik novoustanovljena pravna oseba, ki posluje manj
kot eno leto, mora predložiti dokazilo za najmanj šest mesečno obdobje. Dokumenti so
lahko v originalu ali fotokopiji, ne glede na
starost (datum izdaje) pa morajo izkazovati
relevantno stanje za zahtevano obdobje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih karakteristik sanitetno obvezilnega
materiala, sredstev za hospitalno higieno in
dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potrošnega materiala s predložitvijo prospektov in certifikatov ter druge
tehnične dokumentacije, ki to verodostojno
dokazujejo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 62 z dne 1. 7. 2005, Ob-17989/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/06-3 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2006.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730 pri
UJP Krško, s pripisom za JN: dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za
hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod
in papirja ter ostalega medicinsko potrošnega materiala.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso
zakoniti zastopniki ponudnika, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 8.30, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, sejna soba Splošne bolnišnice Brežice – uprava (pritličje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice
Ob-16852/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina, kontaktni osebi: Aleš Bačer
in Igor Madon, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-59-700,
faks 05/36-63-142, elektronska pošta:
ksda.investicije@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava mobilne opreme za potrebe izvajanja kompostiranja odpadkov in manipuliranja z odpadki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za ravnanje z
odpadki v Ajdovščini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
mobilne opreme za potrebe izvajanja kompostiranja odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni podjetja ali na transakcijski račun
04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno
dokumentacijo je možno pridobiti vsak delavnik od 7. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 11. uri; Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, sejna soba.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Ob-16944/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: papir
format A4, format A3, nalepke za tisk, podloge za pisanje, torbice in svinčniki – natančen opis je podan v tehničnem delu razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 8. 2006 in konec
15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ali bianco menica za dobro izvedbo posla (v odvisnosti od ponudbene
vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opra-
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vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa;
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;
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;
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;
5. podatki o finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov);
6. tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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 Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti 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 transkacijske račune, da le-ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti (razen BON-1) ne smejo biti starejši
od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti,
– ustreznost predloženih vzorcev.
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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: brezplačen prevzem na spletnih
straneh Geodetske uprave Republike Slovenije http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006 ob
10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-17008/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS
d.d., 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: 000322/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in implementacija diskovnega
polja in sistema za izdelovanje varnostnih kopij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DARS d.d., Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.21.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 x diskovno polje in SAN infrastruktura,
– 1 x strežnik za nadzor diskovnega
polja,
– 1 x tračna enota za arhiviranje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT.
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 računa v roku 60 dni od prejema
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
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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: 000322/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se nanaša samo na razpisno dokumentacijo v pisni
obliki. Elektronska oblika razpisne dokumentacije (PDF oblika) je brezplačna. Ponudniki
pošljejo pisno zahtevo po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78 ali po elektronski posti 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 ponudnik razpisno dokumentacijo pisno
po pošti, mora predhodno vplačati 6.000 SIT
na račun DARS d.d. št. 06000-0112292446
pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 15. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
DARS d.d.
Št. 471/06
Ob-17044/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dijaški dom Bežigrad, kontaktna oseba:
Stanko Povh, ravnatelj Dijaškega doma Be-
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žigrad, Kardeljeva ploščad 28, 1355 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/534-28-67, faks
01/534-28-64, elektronska pošta: DD.LJBezigrad@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-živila 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Bežigrad,
Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
za obdobje 3 let v skladu z razpisno dokumentacijo po naslednjih sklopih: I. mleko in
mlečni izdelki, II. meso in mesni izdelki, III.
ribe in konzervirane ribe, IV. jajca, V. olja
in izdelki, VI. sveža zelenjava in sadje, VII.
zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, VIII. sadni sokovi in ostale pijače, IX. žita,
mlevski izdelki in testenine, X. zmrznjeni izdelki iz testa, XI. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi, XII. vegetarijanski
izdelki, XIII. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila; začetek 22. 8. 2006 in/ali konec 21. 8.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT ob oddaji ponudbe in menična izjava o
izdaji menice za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računa: 30 dni po prejemu računa; s
15 dnevnim zbirnikom.
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;
potrdila o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri katerih ima odprte transakcijske račune, o boniteti in plačilni disciplini in sposobnosti ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS); potrdila bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred
odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah le-teh. Kmetje priložijo potrdilo
o katastrskem dohodku in potrdila bank o
stanju na transakcijskih računih za zadnjih
6 mesecev pred odpiranjem ponudb. Pogoj:
ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora predložiti najmanj tri potrdila naročnikov – vzgojno-izobraževalnih
zavodov pri katerih je v zadnjih treh letih
kvalitetno izvedel enakovrstno javno naročilo in v skladu s pogodbo, in sicer najmanj
za čas enega leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Valuta: pred prejemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila – nakazilo na TRR, dijaški dom Bežigrad, št.:
01100-6030630877, odprt pri UJP sklic št.:
(DDV je vključen). 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: 4. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 12.30; Dijaški dom Bežigrad, Kardeljeva
ploščad 28, 1000 Ljubljana, v zbornici.
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: 9. 6. 2006.
Dijaški dom Bežigrad
Ob-17045/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logistiko, kontaktna oseba: Barbara
Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Ljubljana, tel. 01/369-52-09, faks 01/369-55-96,
elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje Sektor za logistiko, kontaktna oseba: Barbara
Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-52-09, faks 01/369-55-96,
elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni naslov: www.mp.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logistiko, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: digitalni fotokopirni stroji.
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: številka: 430-3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava digitalnih fotokopirnih strojev za
potrebe pravosodnih organov in Ministrstva za pravosodje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: glej razpisna dokumentacija – poglavje navodila ponudnikom str.
11 in 12 ter priloga št. 1.
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 A: 133 digitalnih fotokopirnih strojev (priloga 1),
– sklop B: 4 digitalni fotokopirni stroji (priloga 1).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje ali bančna garancija za resnost ponudbe za znesek
500.000 SIT z veljavnostjo do vključno
30. 12. 2006,
– podpisan in žigosan vzorec priloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– podpisan in žigosan vzorec priloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
prejema računa izstavljenega po lokacijah
dobave fotokopirnih strojev ob priloženem
podpisanem in žigosanem primopredajnem
zapisniku o kvalitetno izvršeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

Št.

2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. ponudnik mora imeti poravnane davek, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države,
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež,
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila,
6. ponudnik naj izkaže najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo – v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v ustrezni
višini (nad 30 mio SIT brez DDV),
7. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj 24-mesečni
splošni garancijski rok za dobavljen aparat. Za vsak posamezen tip fotokopirnega
stroja z dodatno opremo pa mora zagotoviti
vzdrževalno dobo najmanj 60 mesecev, kolikor znaša tovarniška deklarirana življenjska
doba določenega tipa fotokopirnega stroja,
8. ponudnik mora:
– dobaviti aparature, letnik proizvodnje
2005/2006, zadnji model,
– zagotoviti servisiranje aparatov v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku,
– zagotoviti nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od dveh delovnih dni, je ponudnik dolžan zagotoviti brezplačno nadomestni aparat – enakovreden oziroma aparat
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo aparata z novim
enakovrednim aparatom brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika
v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni
servis ob okvari v splošnem garancijskem
roku napake ne zna ali ne more odpraviti
v roku 45 dni od dneva prevzema aparata
v popravilo,
9. za vsak sklop in specifikacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora
predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotografije, tehnične podatke za blago in za
vsak ponujeni tip aparature priložiti kopijo
dokumenta oziroma dokazila o skladnosti
opreme s standardi EU (oznaka CE na aparatu),
10. ponudnik mora zagotoviti odpravo
napake najkasneje v roku 24 ur od prejema
sporočila delovnega dne pravosodnega organa ali ministrstva. Kolikor v roku 48 ur ne
bo mogoče napake odpraviti, je ponudnik
dolžan zagotoviti nadomestni aparat enakih
oziroma primerljivih zmogljivosti,
11. ponudnik mora dokazati, da je uradni prodajalec in serviser za blago, ki ga
ponuja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge evidence, fizične osebe:
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS;
– original potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter podpisan obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in ostalih dajatev ali poslovnih
obveznosti, določenih s predpisi, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma oddaje
ponudbe,
– fotokopijo izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
odločbe, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma oddaje ponudbe,
– mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, ki ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe,
– originalen obrazec BON 1/P s kazalniki, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
– potrdilo-a banke, pri kateri ima ponudnik odprt-e poslovni-e račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokirane svoj-e račun-e (potrdilo o solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam opravljenih dobav v vrednosti
nad 30 mio SIT brez DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila (istovrstne
dobave in storitve) z zneski, datumi in nazivi
končnih naročnikov, z dokazili v obliki potrdila – reference.
Dokazilo – potrjen obrazec izjave ponudnika, da zagotavlja splošni garancijski rok
in vzdrževalno dobo.
Dokazilo – potrjen obrazec izjave ponudnika.
Predložitev ustreznih prospektov, katalogov, fotografij, tehničnih podatkov za blago
po ponudbenih sklopih v slovenskem jeziku;
in za vsak ponujeni tip aparature priložiti
kopijo dokumenta oziroma dokazila o skladnosti opreme s standardi EU (oznaka CE
na aparatu).
Dokazilo – potrjen obrazec izjave ponudnika.
Izjava ali potrdilo proizvajalca ali generalnega uvoznika, s katerim dokazuje, da
je uradni prodajalec in serviser za blago, ki
ga ponuja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja ponudbena cena po posameznem sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka: 430-3/2006,
JN 1/2006 Dobava digitalnih fotokopirnih
strojev za potrebe pravosodnih organov in
Ministrstva za pravosodje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna, dvig je omogočen
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Razpisna dokumentacija je objavljena
tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje (pod naslovom javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 14. uri, Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za
logistiko, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 430-212/2006
Ob-17062/06
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 oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo TETRA digitalnih radijskih postaj, 430-212/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave in izvedbe šolanja je Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava TETRA
digitalnih radijskih postaj in izvedba šolanja za predmetno opremo. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.30.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je 500 kosov TETRA
ročnih radijskih postaj, 100 kosov TETRA
ročnih radijskih postaj z GPS sprejemnikom,
600 kosov rezervnih akumulatorjev, 500 kosov namiznih polnilcev za eno postajo in en
akumulator, več-polni polnilec – ponujena
naj bo samo ena od možnosti: ali 35 kosov
več-polnih polnilcev za 6 polnilnih mest ali
28 kosov več-polnih polnilcev za 8 polnilnih
mest ali 23 kosov več-polnih polnilcev za
10 polnilnih mest ali 20 kosov več-polnih
polnilcev za 12 polnilnih mest ali 16 kosov
več-polnih polnilcev za 16 polnilnih mest ali
13 kosov več-polnih polnilcev za 20 polnilnih
mest ali 12 kosov več-polnih polnilcev za 24
polnilnih mest, 1 kos avtentikacijskega centra in centra za programiranje SCK ključev,
1 kos pribora za programiranje radijskih postaj. Količina in obseg opreme sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
120,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, izstavljenega po
opravljenem prevzemu opreme in izvedbi
šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list,
– potrdilo o nekaznovanju,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnični opis ponujene opreme,
– izjava o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje ter o predložitvi
certifikatov o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje.
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: javni razpis za
dobavo TETRA digitalnih radijskih postaj,
430- 212/2006.
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: 24. 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 17116-2401002-43021206, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2006 ob 14. 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
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komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF 0517 Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
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:
9. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-204/2006
Ob-17067/06
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

Št.

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 oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo foto – video
materiala, št. 430-204/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Generalna policijska
uprava in Policijske uprave na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava fotovideo materiala za potrebe Policije v obdobju 2 let.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.32.10.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: foto material
1) Kratek opis: dobava foto materiala.
Podrobnejši opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.32.10.00.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 40,333.334
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: video material
1) Kratek opis: dobava video materiala.
Podrobnejši opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,333.334
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: material za razvijanje slik za
aparature Fuji in drug material
1) Kratek opis: dobava materiala za razvijanje slik za aparature Fuji in drug material. Podrobnejši opisi in količine blaga so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.64.00.00.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 6,333.334
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: zahteva po točno določenem blagu pri določenih postavkah iz tega sklopa temelji na
tretjem odstavku 35. člena Zakona o javnih
naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04),
ki omogoča, da naročnik točno določeno
opremo nabavi v primeru, če bi bila le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali bi imela
nabava opreme za posledico nesorazmerne
stroške ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na tri sklope, in sicer:
– sklop 1 – foto material,
– sklop 2 – video material,
– sklop 3 – material za razvijanje slik za
aparature Fuji in drug material.
Zahteva po točno določenem blagu pri
določenih postavkah iz 3. sklopa temelji na
tretjem odstavku 35. člena Zakona o javnih
naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04),
ki omogoča, da naročnik točno določeno
opremo nabavi v primeru, če bi bila le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali bi imela
nabava opreme za posledico nesorazmerne
stroške ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 55,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
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: 430-204/2006.
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: 21. 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 17116-2401002-43020406, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 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.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pi-
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sno 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:
9. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17131/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kontaktna
oseba: Brane Lužar, Barbara Berčič, Boža
Pavčnik, Maja Vehab, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-18,
01/477-41-19, 01/477-41-86, 01/477-41-46,
faks 01/425-67-46, 01/425-97-75, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES), kontaktne osebe: Brane Lužar, Barbara Berčič, Boža Pavčnik, Maja Vehab, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-18,
01/477-41-19, 01/477-41-86, 01/477-41-46,
faks 01/425-67-46, 01/ 425-97-75, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
kontaktni osebi: Iris Ferrin, Anka Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, 01/477-41-07, faks
01/425-67-46.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava 5 skupin računalniške opreme:
– osebni računalniki: RO-1, 70 kosov;
RO-2, 5 kosov (2 podskupini);
– prenosni računalniki: RP-1, 3 kosi;
RP-2, 3 kosi (2 podskupini);

– monitorji: MT-1, 15 kosov (1 podskupina);
– tiskalniki: TL-1, 30 kosov; TL-2, 10 kosov (2 podskupini);
– strežniki: RS-1, 1 kos (1 podskupina).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na 13 lokacij naročnika.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
računalniške opreme, ki je predmet javnega
razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji naročnika št. 513-151/2006-2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: najkasneje 45 dni od veljavnosti
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni po prejemu računa, ki je izstavljen po
dobavi in uspešni primopredaji računalniške
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomsko finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON obrazec za gospodarske
družbe in BON obrazec za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference s priporočili, certifikati o usposobljenosti servisnih delavcev,
opis servisa (število in krajevni seznam lokacij ter število usposobljenih strokovnjakov
na posamezni lokaciji).
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 1. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 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: 1. 8. 2006 ob
11. uri, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
(AJPES)
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Ob-17132/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad MONG, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija; Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija; kontaktna oseba: Evgen Mugerli, tel.
05/335-01-90, faks 05/302-11-16, elektronska pošta: Evgen.Mugerli@Nova – gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: EDIL inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl.
inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks
05/302-54-00, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIl inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/302-54-00, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.
grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-90, faks
05/302-11-16.
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: 40/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
dobava in montaža notranje opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica – oskrbovana stanovanja.
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 notranje opreme za 28 stanovanj, in sicer – kuhinje, kopalniške omarice,
skupni prostori.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 6. 2006 in/ali konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za kvalitetno izvedbo
posla.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
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: povprečni letni promet
ponudnika v zadnjih treh letih mora znašati
najmanj 40,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2005.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, ob predhodni najavi od
ponedeljka do petka, med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12. uri; Mestna občina Nova Gorica, steklena dvorana.
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: 9. 6. 2006.
Stanovanjski sklad MONG, Nova Gorica
Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.,
Ljubljana
Ob-17136/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Andreja Duhovnik, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/300-51-06, 041/274-764,
faks 01/300-51-99, elektronska pošta: Andreja.duhovnik@zrss.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kontaktna
oseba: vložišče – Katarina Porenta, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-51-00, faks 01/300-51-99.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
RS za šolstvo, kontaktna oseba: vložišče
–Katarina Porenta, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-51-00, faks
01/300-51-99.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven; oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 125-15/2006-1.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava učbenikov »Šolski sklad – šolsko leto 2006/2007« za šole s slovenskim
učnim jezikom v Italiji (zamejstvo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Didaktično ravnateljstvo pri sv. Ivanu, Ul.
Caravaggio 4, IT – 34137 Trst,
Didaktično ravnateljstvo na Opčinah, Opčine/Villa Opicina – Nanoški trg/pl. Monte
Re, IT – 34016 Trst,
Didaktično ravnateljstvo Nabrežina, Nabrežina Kamnolomi 85, IT – 34011 Nabrežina,
Didaktično ravnateljstvo Dolina, Dolina
419, IT – 34018 Trst,
Didaktično ravnateljstvo pri sv. Jakobu,
Ul. Frausin 12, IT – 34137 Trst,
Didaktično ravnateljstvo Gorica, Ulica
Brolo 21, IT – 34170 Gorica,
Večstopenjska šola Doberdob, Trg Svetega Martina 1, IT – 34070 Doberdob,
Zavod za slovensko izobraževanje Špeter, Ažlinska cesta – Viale Azzida 9, IT –
33049 Špeter/San Pietro al Natisone.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava najkasneje do 1. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 8. 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 –
merila razvidna iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2006 od 10.
do 12. ure, do dneva in roka predvidenega
za oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na PEZR št.
01100-6030633108 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana – vložišče, pri
Katarini Porenta.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja: 30. 6. 2006 ob 10. uri; Zavod RS za
šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Zavod RS za šolstvo
Ob-17137/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake, 1411 Izlake, Izlake 4, kontaktna oseba: Ana Mulej, tel. 03/567-02-00, faks
03/567-02-01, elektronska pošta: racunovodstvo.ikavcica@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.
1.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano osnovnošolskih otrok.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Osnovna šola Izlake in podružnična šola
Mlinše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo: za en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
(sklopi) živil v skupni predvideni letni vrednosti 13,000.000 SIT (54.248,04 €):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki in jajca,
3. sveže sadje in zelenjava,
4. sadni sokovi in sirupi,
5. kruh in pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali pogoji v razpisni dokumentaciji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebne za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje
so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
25. 8. 2006 – vsak delovnik, od 8. do 13.
ure, v tajništvu šole na sedežu naročnika
ali v elektronski obliki po predhodnem plačilu razpisne dokumentacije. Cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT. Pogoji
in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01342-6030687404, s pripisom za namen:
»razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 25. 8. 2006 do
12. ure. Če je poslana ponudba priporočeno
po pošti, velja datum poštnega žiga 24. 8.
2006 do 24. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 29. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu
OŠ I. Kavčiča Izlake na Izlakah, Izlake 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: dne 9. 6. 2006
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
Št. 430-424/2006-2
Ob-17138/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48; dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48; dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 139/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
enota za zagon in testiranje letal – ground power unit (električni agregat za
startanje letalskih motorjev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31121000-0; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 31129000-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enota
za zagon in testiranje letal – ground power
unit – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: junij, zaključek: oktober.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, 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:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ponudnik predloži enako potrdilo kot pod točko
3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe):
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
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– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisano in žigosano tabelo
s podatki o tehničnih in ostalih zahtevah
naročnika,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– skupna vrednost 0,80,
– dobavni rok 0,20.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-424/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 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 139/2006-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 17. 7. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 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: 9. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17157/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasmin-
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ka 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: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: »Dobava goriv za potrebe
upravnih organov Republike Slovenije«, šifra: 430-351/2005, zap. št JN: ODGOR-18/2006.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava goriv
za potrebe upravnih organov Republike
Slovenije.
Naročilo je razdeljeno na 4 sklope:
– sklop 1: nakupi goriv za osebna vozila
in plovila na bencinskih servisih, in sicer
neosvinčenega motornega bencina super,
neosvinčenega motornega bencina super
plus in dizelskega goriva;
– sklop 2 – kurilno olje ekstra lahko;
– sklop 3 – kurilno olje – mazut;
– sklop 4 – Plin propan in plin butanpropan.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: neosvinčeni motorni bencin super, neosvinčeni motorni bencin super plus
in dizelsko gorivo.
1) Kratek opis: nakupi goriv za osebna
vozila in plovila na bencinskih servisih, in
sicer neosvinčenega motornega bencina
super, neosvinčenega motornega bencina
super plus in dizelskega goriva.

Stran

4712 /

Št.

62-63 / 16. 6. 2006

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 23.11.12.00-0, 23.12.10.00-1.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 12
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: kurilno olje ekstra lahko.
1) Kratek opis: kurilno olje ekstra lahko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 23.12.20.00-8.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 12
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: kurilno olje- mazut.
1) Kratek opis: kurilno olje – mazut.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 23.12.20.00-8.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 12
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: plin propan in plin butan-propan.
1) Kratek opis: plin propan in plin butanpropan.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 23.21.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 12
mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
Če je znan, v primeru dodatnih naročil
blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni
okvir za poznejša naročila: v 12 mesecih od
oddaje naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 50,000.000 SIT za sklop
1, za sklop 2: 20,000.000 SIT, za sklop 3:
1,000.000 SIT in za sklop 4: 2,000.000 SIT,
z veljavnostjo do vključno 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.
V primeru, da se ponudnik prijavlja na
več sklopov, poda eno bančno garancijo, in
sicer v višini seštevka zahtevanih bančnih
garancij za sklope, za katere se prijavlja.
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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
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)
5. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazila:
5.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ 3 mesece)

5.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ 3 mesece)
in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (največ tri mesece)
6. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za preprečevanje
korupcije naročniku po predložitvi ponudb
(iz razlogov določenih dovoli, da lahko sodeluje s ponudnikom;
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati.
Ekonomsko-finančni pogoji:
7. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do 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 (Ur l. 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);
8. 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).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
9. Ponudnik mora zagotavljati, da naftni
derivati ustrezajo standardom za kvaliteto in
predpisom za goriva, veljavnimi v Republiki
Sloveniji:
Za sklop 1: neosvinčeni motorni bencin
super in super plus: SIST EN 228; dizelsko
gorivo: SIST EN 590
Za sklop 2: kurilno olje ekstra lahko:
SIST 1011
Za sklop 3: kurilno olje – mazut mora
ustrezati predpisom za kurilno olje-mazut,
veljavnimi v Republiki Sloveniji in specifikaciji, priloženi v razpisni dokumentaciji.
Za sklop 4: Plin propan in plin butanpropan mora ustrezati predpisom za plin
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propan in plin butan-propan, veljavnimi v
Republiki Sloveniji in specifikaciji, priloženi
v razpisni dokumentaciji;
Dokazila:
Certifikat, ki ga izda pooblaščeni organ
ali druga organizacija za nadzor kakovosti,
iz katerega je razvidna skladnost goriv s
standardi za kvaliteto in predpisom za goriva, veljavnimi v Republiki Sloveniji (za sklop
1 in 2) (največ 3 mesece)
in
Izjava ponudnika, da gorivo ustreza specifikaciji, priloženi v razpisni dokumentaciji
(za sklop 3 in 4) (največ 3 mesece)..
10. Ponudnik mora za plačilo goriva na
bencinskih servisih zagotoviti za vsako vozilo oziroma plovilo (natančno število vozil
in plovil bo določeno v neposrednih pogodbah, ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim
dobaviteljem) plačilno kartico oziroma več
plačilnih kartic, če je več vrst bencinskih
servisov (pogoj za sklop 1)
Dokazilo:
Izjava ponudnika o zagotavljanju plačila
goriva s plačilno kartico
11. ponudnik mora zagotavljati ustrezno
mrežo bencinskih servisov, ki pokriva celotno ozemlje Republike Slovenije (pogoj za
sklop 1):
– ponudnik mora zagotavljati bencinske
servise v krajih ob hitrih cestah, glavnih in
regionalnih cestah v Republiki Sloveniji,
tako da bencinski servisi med seboj niso
oddaljeni več kot 30 km (merjeno po cestah)
oziroma tako, da je razdalja med dvema
bencinskima servisoma manjša od 30 km
(merjeno po cestah), kar ne velja za cestno
povezavo čez prelaz Vršič (cesto Kranjska
Gora–Bovec).
– ob avtocestah mora ponudnik zagotavljati najmanj 1 (en) bencinski servis na
vsakih 50 km,
– v priobalnem pasu mora ponudnik zagotavljati najmanj 1 (en) bencinski servis,
na katerem je mogoče točiti gorivo v plovila
(dostop s plovili).
Dokazilo:
Seznam bencinskih servisov na območju RS
12. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv na naslednjih lokacijah:
Sklop 1: na bencinskih servisih v Republiki Sloveniji; po potrebi in po predhodnem
dogovoru z naročniki bo ponudnik dostavil
dizelsko gorivo na lokacije naročnikov oziroma izpostave ali notranje organizacijske
enote naročnikov, ki bodo navedene v neposrednih pogodbah, ki jih bodo naročniki
sklepali z izbranim izvajalcem.
Sklop 2: na naslove odjemnih mest (sedežev naročnikov) oziroma izpostav ali notranjih organizacijskih enot naročnikov, ki
bodo navedeni v neposrednih pogodbah,
ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem.
Sklop 3: na naslove odjemnega mesta
– sedež Ministrstva za obrambo oziroma
izpostave ali notranje organizacijske enote
navedenega organa, ki bodo navedeni v
neposredni pogodbi, ki jo bo navedeni naročnik sklenil z izbranim dobaviteljem.
Sklop 4: na naslove odjemnih mest (sedežev naročnikov) oziroma izpostav ali notranjih organizacijskih enot naročnikov, ki
bodo navedeni v neposrednih pogodbah,
ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem.
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Dokazila:
Za sklop 1: Izjava ponudnika v obrazcu
»Seznam bencinskih servisov«
Za sklop 2: Izjava ponudnika o dobavi na
odjemna mesta
Za sklop 3: Izjava ponudnika o dobavi na
odjemna mesta
Za sklop 4: Izjava ponudnika o dobavi na
odjemna mesta
13. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv po posameznem sklopu v naslednjih
dobavnih rokih in v naslednjem času:
Sklop 1: sukcesivna dobava goriv za
osebna vozila in plovila na bencinskih servisih v Republiki Sloveniji, v skladu z obratovalnim časom posameznega bencinskega
servisa oziroma bo ponudnik po potrebi in
po predhodnem dogovoru z naročniki dostavil dizelsko gorivo na lokacije naročnikov
oziroma izpostave ali notranje organizacijske enote naročnikov, ki bodo navedene v
neposrednih pogodbah, ki jih bodo naročniki
sklepali z izbranim izvajalcem.
Sklop 2: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Sklop 3: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Sklop 4: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Dokazilo:
Za sklop 1: Izjava ponudnika o dobavnih
rokih,
Za sklop 2: Izjava ponudnika o dobavnih
rokih,
Za sklop 3: Izjava ponudnika o dobavnih
rokih,
Za sklop 4: Izjava ponudnika o dobavnih
rokih.
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: 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: 430-351/2005 zap.
št. JN: ODGOR-18/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 2006/s59-061250 z dne 25. 3. 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 od 9. do 12. 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 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6 nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
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, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-17160/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OZG, kontaktna oseba: Milana
Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: OZG, kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-25-18.
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: B_006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo za nenujne prevoze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ZD Tržič in ZD Kranj.
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: 2 vozili.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisu.
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. 46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12764/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 6. 2006.
Cena: 4.800 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 do
10. 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: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 10,30, Uprava OZG Gosposvetska ulica
9, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-17166/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: BSC
– Poslovno podporni center d.o.o., Kranj,
kontaktna oseba: Helena Cvenkel, Cesta
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/281-72-30, faks 04/281-72-49, elektronska pošta: info@bsc-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: nakup računalniške strojne,
programske in ostale tehnične opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne, programske
in ostale tehnične opreme, opreme za
komunikacijo, zajem, obdelavo, pošiljanje in arhiviranje podatkov in postavitev
spletne strani VEM Gorenjska. Naročilo
je razdeljeno v tri sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: BSC – Poslovno podporni
center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja
37, 4000 Kranj, RAGOR – Razvojna agencija zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e,
4270 Jezesnice, Razvojna agencija Sora
d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, OOZ
Jesenice, Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice, OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220
Škofja Loka.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.24.13.10-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: računalniška strojna, programska in ostala tehnična oprema.
3) Obseg ali količina: osebni računalniki,
prenosni računalniki, monitorji, programska
oprema, tiskalniki, optični čitalec, fotokopirni
stroj, faks naprava, digitalni projektor, ostala
oprema; natančna specifikacija in količina je
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: oprema za komunikacijo, zajem, obdelavo, pošiljanje in arhiviranje
podatkov.
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3) Obseg ali količina: strežnik s programsko opremo, programska oprema za strežnik
in zajem, obdelavo in arhiviranje dokumentov v digitalni obliki; natančna specifikacija
je navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: postavitev spletne strani
VEM Gorenjska.
3) Obseg ali količina: postavitev spletne
strani VEM Gorenjska, ki se bo tehnično in
konceptualno navezala in povezala z obstoječimi spletnimi stranmi partnerjev VEM
Gorenjska v slovenskem in angleškem jeziku. Spletna stran bo morala biti v skladu
s celostno podobo, ki je predpisana. Natančna specifikacija je navedena v razpisni
dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
računalniške strojne, programske in ostale
tehnične opreme, opreme za komunikacijo, zajem, obdelavo, pošiljanje in arhiviranje
podatkov in postavitev spletne strani VEM
Gorenjske, v okviru projekta. Vse na enem
mestu. Zahteve glede objave strojne, programske in ostale tehnične opreme, opreme
za komunikacijo, zajem obdelavo, pošiljanje
in arhiviranje podatkov ter zahteve glede
postavitve spletne strani VEM Gorenjska so
navedene v razpisni dokumentaciji. Javno
naročilo je razdeljeno v tri sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno
naročilo ali za posamezni razpisni sklop.
Skupna ocenjena vrednost (za vse tri sklope) znaša 13 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 7. 2006, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 60 brezobrestnih dni po dobavi
in namestitvi programske opreme oziroma
postavitvi spletne strani.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ni potrebno
posebno dovoljenje,
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa ni bil kaznovan za
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem,
– 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 ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik reference v zvezi z
dobavo računalniške strojne, programske
in ostale tehnične opreme in/ali dobavo
opreme za komunikacijo, zajem, obdelavo,
pošiljanje in arhiviranje podatkov in/ali za
postavitev spletnih strani,
– da je ponudnik sposoben dobaviti vso
opremo, ki je predmet razpisa, programsko opremo in/ali postaviti spletno stran, do
skrajnega roka, ki ga zahteva naročnik,
– da ima ponudnik ustrezno strokovno
usposobljene delavce za izvedbo naročila,
– da ima ponudnik ustrezno servisno
podporo,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (vrednost ponudbe),
2. dobavni rok,
3. odzivni čas za servisiranje,
4. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na transakcijski račun BSC – Poslovno podporni center d.o.o.,
Kranj, številka 07000-0000061976, pri GB
d.d. Kranj, sklic na številko JN 01/2006, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006
ob 14. uri; BSC – Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37,
4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Projekt Vse na enem mestu (OneStop-Shop).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2006.
BSC – Poslovno podporni center d.o.o.,
Kranj
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: avtocisterna za prevoz
odplak.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup avtocisterne za prevoz odplak za
potrebe Komunale Kočevje d.o.o. Naročilo se oddaja v celoti (podvozje in nadgradnja).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.20-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
ene avtocisterne za prevoz odplak. Dovoljena nosilnost med 26.000 do 28.000 kg,
koristnega volumna ca. 14.000 litrov, od
tega 10.000 litrov odplak in 4.000 litrov čiste vode, motor diesel EUR4, 3 osovine.
Ocenjena vrednost 50 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po dobavi vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ni potrebno
dovoljenje,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem
denarja ter goljufijo zoper finančne interese
skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti avtocisterno za prevoz odplak, ki je predmet
javnega naročila,
– da ponujena avtocisterna ustreza vsem
predpisom in standardom v RS in mednarodnim predpisom, ki veljajo za tovrstna vozila,
– da ponudnik lahko zadosti zahtevam
naročnika glede tehničnih lastnosti vozila, ki
so navedena v razpisni dokumentaciji,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje v času garancijskega roka, ali za ponudnika opravlja servisne storitve pooblaščen
servis,
– da ima ponudnik reference, ki se nanašajo na dobavo avtocistern za prevoz
odplak,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/02.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 130/02,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe 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 15. 9. 2006.
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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: 7. 7. 2006
ob 14.30, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
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: 10. 6. 2006.
Občina Kočevje,
po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-17168/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje, kontaktna oseba: Leon Behin, Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Atlus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: 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: delovni stroj za planiranje
odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup enega delovnega stroja za planiranje odpadkov – nakladač z žlico – za
potrebe Komunale Kočevje d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.26.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega delovnega stroja za planiranje odpadkov – nakladač z žlico. Kapaciteta žlice
minimalno 2,4 m3, maks. skupna dovoljena teža vozila 16.000 kg, višina nakladanja
min. 3,9 m, 4 kolesnik, kabina s klima napravo. Ocenjena vrednost 30 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po dobavi stroja.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ni potrebno
posebno dovoljenje,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za dejanje v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem
denarja ter goljufijo zoper finančne interese
skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti delovni stroj za planiranje odpadkov, ki je predmet javnega naročila,
– da ponujeni delovni stroj ustreza vsem
predpisom in standardom v RS in mednarodnim predpisom, ki veljajo za tovrstna
vozila,
– da ponudnik lahko zadosti zahtevam
naročnika glede tehničnih lastnosti delovnega stroja, ki so navedena v razpisni dokumentaciji,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje v času garancijskega roka, ali za ponudnika opravlja servisne storitve pooblaščen
servis,
– da ima ponudnik reference, ki se nanašajo na dobavo delovnih strojev – nakladačev z žlico,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o, številka
02083-0053787157, sklic na številko 130/03,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje
za pravočasno, če prispe 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 15. 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: 7. 7. 2006
ob 15. uri, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
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: 10. 6. 2006.
Občina Kočevje,
po pooblastilu Komunala Kočevje
Ob-17169/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: 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: nakup komunalnega vozila
za odvoz odpadkov in pranje posod.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup komunalnega vozila za odvoz odpadkov in pranje posod za potrebe Komunale Kočevje d.o.o. Naročilo se oddaja v celoti (podvozje in nadgradnja).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.11-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega komunalnega vozila za odvoz odpadkov in pranje posod. Skupna dovoljena
masa je do 18.000 kg, nosilnost vsaj 5000
kg, pogon 4 x 2, motor diesel EURO4. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost 30 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po dobavi vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ni potrebno
posebno dovoljenje,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem
denarja ter goljufijo zoper finančne interese
skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti komunalno vozilo, ki je predmet javnega naročila,
– da ponujeno komunalno vozilo ustreza vsem predpisom in standardom v RS
in mednarodnim predpisom, ki veljajo za
tovrstna vozila,
– da ponudnik lahko zadosti zahtevam
naročnika glede tehničnih lastnosti vozila, ki
so navedena v razpisni dokumentaciji,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje v času garancijskega roka, ali za ponudnika opravlja servisne storitve pooblaščen
servis,
– da ima ponudnik reference, ki se nanašajo na dobavo komunalnih vozil za odvoz
odpadkov,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 130/01,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje
za pravočasno, če prispe 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 15. 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: 7. 7. 2006
ob 14. uri, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
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: 10. 6. 2006.
Občina Kočevje,
po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-17170/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mocja Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: traktor za prevoz embaliranih odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup traktorja za prevoz embaliranih
odpadkov za potrebe Komunale Kočevje
d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.37.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup enega traktorja za prevoz embaliranih odpadkov. Moč motroja več kot 85 kW,
sprednja hidravlična vilica za prenos bal,
nosilnost vilice min 3.000 kg, hidravlično
krmiljenje, kabina s klimatsko narpavo, pogon 4 x 4.
Ocenjena vrednost 13 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po dobavi vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ni potrebno
posebno dovoljenje,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni bil
kaznovan za dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da je ponudnik sposoben dobaviti traktor za prevoz embaliranih odpadkov, ki je
predmet javnega naročila,
– da ponujeni traktor ustreza vsem predpisom in standardom v RS in mednarodnim
predpisom, ki veljajo za tovrstna vozila,
– da ponudnik lahko zadosti zahtevam
naročnika glede tehničnih lastnosti traktorja,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje v času garancijskega roka, ali za ponudnika opravlja servisne storitve pooblaščen
servis,
– da ima ponudnik reference, ki se nanašajo na dobavo traktorjev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 130/04,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006, do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje
za pravočasno, če prispe 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 15. 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: 7. 7. 2006
ob 15.30, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
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: 10. 6. 2006.
Občina Kočevje,
po pooblastilu Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-17173/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, 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.
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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.
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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava pisarniškega materiala za
potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave šifra.: 430-55/2006,
oznaka JN.: ODPISMAT-11/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo je razdeljeno na 3. sklope
in obsega dobavo in dostavo materiala
za tiskanje (tonerji, kartuše, trakovi za
tiskalnike, fotokopirne stroje in faks naprave); fotokopirnega papirja ter pisarniške galanterije in pribora.
Sklopi so naslednji:
Sklop 1: material za tiskanje,
Sklop 2: papir,
Sklop 3: pisarniška galanterija in pribor.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.12.00.00-6, 21.12.56.91-5,
20.19.20.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Material za tiskanje
1) Kratek opis: sklop 1 je razdeljen na
sklop 1A in sklop 1B. V sklopu 1A ponudnik
ponudi material za tiskanje (tonerji, kartuše,
trakovi za tiskalnike, fotokopirne stroje in
faks naprave. Ponudnik v sklopu 1A obvezno ponudi originalni material za tiskanje v
originalni embalaži proizvajalca aparatov. V
podsklopu 1B ponudnik ponudi ostali material za tiskanje, artikle skladno z opisom artiklov v ponudbenem predračunu. Ponudbo
odda za celotni sklop 1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.12. 00. 00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
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Sklop št. 2
Naslov: Papir
1) Kratek opis: fotokopirni papir A4 in A3
80 g, 100 g, 160 g in 120 g.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 30. 19. 27.
00-8, glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
21.12.56.91-5.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Pisarniška galanterija in pribor
1) Kratek opis: sklop zajema mape in
registratorje, zvezke in bloke, kuverte in
kuverte vrečke, obrazce, pisala, pribor za
računalnike (USB pomnilne enote, CD,
DVD), računalniški papir, ostali pisarniški
pripomočki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 20. 19. 20. 00-1, 22. 85. 20.
00-7, 21. 23. 23. 00-1, 30. 19. 21. 21-5.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
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:
trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT za sklop
1, za sklop 2: 15,000.000 SIT, za sklop 3:
30,000.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
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.
V primeru, da se ponudnik prijavlja na
več sklopov, poda eno bančno garancijo, in
sicer v višini seštevka zahtevanih bančnih
garancij za sklope, za katere se prijavlja.
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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (največ 3 mesece).
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave AJPES (največ 3 mesece).

Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen.
Dokazili:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) (največ 3 mesece);
in
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (največ
3 mesece).
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (največ 3 mesece).
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije,
če ima ponudnik sedež v tujini.
2.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji:
Dokazilo:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ 3 mesece).
2.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Dokazili:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ 3 mesece).
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (največ tri mesece).
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS,
št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati in naročniku Komisija za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi sodeloval
s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na
seznam.
Dokazilo:
Izjava ponudnika, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko – finančni pogoji
Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in ko
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operantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila za predmetni razpis.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. 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, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom za predložitev ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti. Naročnik bo preverjal točko
E (finančna disciplina) obrazce BON 1/P.
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo pisarniškega materiala, zaključeno v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo za en sklop mora izkazati najmanj eno
kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo pisarniškega materiala v vrednosti nad
50,000.000 SIT brez DDV/letno.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za dva sklopa mora izkazati najmanj eno
kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo pisarniškega materiala v vrednosti nad
80,000.000 SIT brez DDV/letno.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za tri sklope, celotno javno naročilo mora
izkazati najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo pisarniškega materiala v vrednosti nad 100,000.000 SIT brez
DDV/letno.
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov blaga v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila, z zneskom, datumom in nazivi končna/ih naročnika/ov.
Za artikle navedene v sklopa 1, podsklop
1A., ponudbenega preračuna mora ponudnik priložiti izjavo, da bo dobavljal originalni
material za tiskanje v originalni embalaži
proizvajalca aparatov.
Izjava ponudnika, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponudnik dobavljal originalni pribor oziroma material za
tisk za artikle navedene v podsklopu 1A iz
ponudbenega predračuna sklopa 1, v originalni embalaži proizvajalca aparatov.
Certifikat proizvajalca fotokopirnega papirja, ki ga ponudnik ponuja. Certifikat ne
sme biti certifikat distributerja ali uvoznika
papirja!
Ponudnik priloži tudi naročilnico za testiranje fotokopirnega papirja, naročnik si
pridružuje pravico, da lahko vse priložene
vzorce fotokopirnega papirja kodira s šiframi
in jih pošle na preverjanje po parametrih navedenih v tehnični specifikaciji za fotokopirni
papir, na naslov: Inštitut za celulozo in papir,
Bogošičeva 8, 1000 Ljubljana.
Certifikata (dva) fotokopirnega papirja,
ki ga ponuja.
Naročilnica za testiranje ponujenega fotokopirnega papirja.
Ponudnik mora priložiti vzorce fotokopirnega papirja, ki ga ponuja. Vzorec mora biti
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originalni 500-listni zavitek papirja. Ponudnik priloži štiri zavitke A4 in en zavitek A3
papirja. Vzorci fotokopirnega papirja morajo
biti označeni z zaporednimi številkami iz ponudbenega predračuna za sklop 2.
Vzorci fotokopirnega papirja označeni z
zaporednimi številkami iz ponudbenega predračuna za sklop 2.
Ponudnik mora skupaj s ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse sklope
obvezno izdelati slikovni barvni katalog vzorcev, ki jih ponuja po posameznem sklopu, v
katerem so artikli označeni z zaporednimi
številkami iz ponudbenega predračuna in s
ponudnikovimi šiframi. Artikli v katalogu so
opremljeni s cenami /enoto z DDV. Katalog je sestavni del ponudbe in ga ponudnik
priloži v ponudbi na CD mediju in v tiskani
obliki.
Katalog s ponujenimi artikli na CD mediju
in v tiskani obliki.
Za artikle, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, mora ponudnik priložiti
svoj žigosan in podpisan Uradno veljavni
cenik v Excel tabeli, ki mora vsebovati cene,
za posamezne artikle, ki vključujejo tudi dostavo na vse lokacije naročnika, in sicer
brez DDV, morebitnimi popusti in ceno z
DDV na dan oddaje ponudbe.
Uradni veljavni cenik v Excelovi tabeli na
dan oddaje ponudbe
Rok dobave pisarniškega materiala in
papirja za redna naročila je 3 (tri) delovne
dni od prejema pisnega naročila, posredovanega po elektronski pošti. Rok dobave
pisarniškega materiala in papirja za nujna
naročila je 6 urah po prejemu telefonskega
naročila, potrjenega po elektronski pošti, od
10. ure istega delovnega dne.
Pisna izvaja ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo redna naročila realiziral v roku 3 delovnih dni
od prejema pisnega naročila in da bo nujna
naročila realiziral v 6 urah od potrjenega naročila po elektronski pošti, do 10. ure istega
delovnega dne.
Za artikle navedene v sklopu 3, mora ponudnik za pisala priložiti certifikat za ponujena pisala ali prospekt iz katerega je razvidna
dolžina pisave.
Certifikat za pisalo ali prospekt iz katerega je razvidna dolžina pisave.
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: 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: šifra 430-55/2006,
oznaka ODPISMAT-11/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006/s77-080730 z dne 21. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do
9. 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: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba.
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: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo tudi na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Ponudniki s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
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:
9. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-17279/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Urban Kolar, 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, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo službe za
javna naročila, 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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Dobava vozil za potrebe držav-
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nih in upravnih organov Republike Slovenije«, šifra: 430-56/2006, oznaka JN: ODVOZ-13/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
– nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: dobava vozil za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1, 34.13.60.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: kombi limuzina nižjega
razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 75 kom.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: kombi limuzina nižjega
srednjega razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 49 kom.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: karavan nižjega srednjega razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 25 kom.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: enoprostorsko vozilo –
srednje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kom.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: kombi limuzina srednjega
razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 3 kom.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: karavan srednjega razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 34. 10. 00.
00-8, glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 4 kom.
Sklop št. 7
1) Kratek opis: vozilo s štirikolesnim pogonom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 5 kom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Sklop št. 8
1) Kratek opis: vozilo za prevoz tovora
– furgon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.13.60.00-9.
3) Količina ali obseg: 8 kom.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: kombi za prevoz tovora
– furgon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.13.60.00-9.
3) Količina ali obseg: 9 kom.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: kombi za prevoz potnikov
z 8+1 sedeži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 8 kom.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: limuzina višjega razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 3 kom.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: limuzina višjega razreda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 11 kom.
Sklop št. 13
1) Kratek opis: kombi za prevoz potnikov
s 6+1 sedeži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 2 kom.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: osebno vozilo na hibridni
pogon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kom.
Sklop št. 15
1) Kratek opis: vozilo za prevoz potnikov
in tovora v barvi RAL 6014.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 10 kom.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: vozilo za prevoz tovora
– furgon v barvi RAL 6014.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.13.60.00-9.
3) Količina ali obseg: 20 kom.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: vozilo za prevoz potnikov
in tovora.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 5 kom.
Sklop št. 18

1) Kratek opis: vozilo s štirikolesnim pogonom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 5 kom.
Sklop št. 19
1) Kratek opis: dostavno vozilo za prevoz hrane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.13.60.00-9.
3) Količina ali obseg: 1 kom.
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:
Javno naročilo je razdeljeno na 19 sklopov. Ocenjena skupna količina vozil je 245
kom. Ocenjene količine vozil po posameznih
sklopih so naslednje:
– sklop 1: kombi limuzina nižjega razreda 75 kom.,
– sklop 2: kombi limuzina nižjega srednjega razreda 49 kom.,
– sklop 3: karavan nižjega srednjega razreda 25 kom.,
– sklop 4: enoprostorsko vozilo – srednje
1 kom.,
– sklop 5: kombi limuzina srednjega razreda 3 kom.,
– sklop 6: karavan srednjega razreda 4
kom.,
– sklop 7: vozilo s štirikolesnim pogonom
5 kom.,
– sklop 8: vozilo za prevoz tovora – furgon 8 kom.,
– sklop 9: kombi za prevoz tovora – furgon 9 kom.,
– sklop 10: kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži 8 kom.,
– sklop 11: limuzina višjega razreda 3
kom.,
– sklop 12: limuzina višjega razreda 11
kom.,
– sklop 13: kombi za prevoz potnikov s
6+1 sedeži 2 kom.,
– sklop 14: osebno vozilo na hibridni pogon 1 kom.,
– sklop 15: vozilo za prevoz potnikov in
tovora 10 kom.,
– sklop 16: vozilo za prevoz tovora – furgon 20 kom.,
– sklop 17: vozilo za prevoz potnikov in
tovora 5 kom.,
– sklop 18: vozilo s štirikolesnim pogonom 5 kom.,
– sklop 19: dostavno vozilo za prevoz
hrane 1 kom.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 6. 2006, zaključek 14. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe po posameznem sklopu znaša:
– za sklope: 1, 2, 3, 12: 5,000.000 SIT,
– za sklope: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18: 1,000.000 SIT,
– za sklope: 4, 14, 19: 500.000 SIT.
Če ponudnik predloži ponudbo za dva
ali več sklopov, mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v ustreznem
seštevku.
Rok veljavnosti finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe je do roka veljavnosti
ponudbe tj, do 29. 12. 2006.
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2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik,
predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni
od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 5%
od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost
bančne garancije za dobro izvedbo posla
mora biti še vsaj 60 dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni datum veljavnosti krovne
pogodbe.
3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora
izročiti naročniku ob primopredaji finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 3% od končne pogodbene cene. Brez predloženega finančnega
zavarovanja primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega 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.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:
Ponudnik mora izpolnjevati vse spodaj
navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim
pogojem. Koliko stari so lahko dokumenti,
ki jih naročnik prilaga kot dokazila, je navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem
dokazilu. Dokumenti morajo ne glede na
določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost odražati zadnje stanje ponudnika. Začetek roka za starost dokumentov
se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
1. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ tri mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa (AJPES), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ tri 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;
Dokazilo:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ tri mesece).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
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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 tri mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (priložen
obrazec).
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika (največ tri mesece).
5. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazila:
5.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni in carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
da je ponudnik poravnal davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (največ tri mesece).
5.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ tri mesece)
in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (največ tri mesece).
6. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za preprečevanje
korupcije naročniku po predložitvi ponudb
dovoli, da lahko sodeluje s ponudnikom;
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati (priložen obrazec).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev ponudbe.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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7. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma izdaje
revizorskega poročila;
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. 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 izdaje revizorskega poročila (največ 15 dni).
8. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa, kot to izkazujejo zahtevani
obrazci;
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljeno istovrstno dobavo (referenco), v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, in sicer:
– če je ponudbena vrednost v višini do
vključno 400,000.000 SIT brez DDV, mora
ponudnik predložiti najmanj eno referenco
v višini najmanj 50% od njegove ponudbene vrednosti brez DDV,
– če je ponudbena vrednost v višini nad
400,000.000 SIT brez DDV, mora ponudnik
predložiti najmanj eno referenco v vrednosti nad 200,000.000 SIT brez DDV.
Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti
upošteval izključno že zaključene dobave
po pogodbi. Ponudnik mora z navedenim
dokazilom (referenco) izkazati prodajo vozil
končnemu kupcu (in ne koncesionarju). Ponudnik ne sme seštevati posameznih referenc, razen v primeru, če predloži ponudbo
skupina ponudnikov (skupna ponudba).
Dokazilo:
Seznam opravljenih dobav v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne dobave), z zneski, datumi
in nazivi končnih naročnikov z dokazili v
obliki potrdila – izjave (priložen obrazec)
za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih
s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma
seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov storitev.
2. Navodilo za uporabo in vzdrževanje
vozil
Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku hkrati ob predaji vozil predati tudi
navodila za uporabo ter vzdrževanje vozil
in z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo. Vsi dokumenti morajo
biti v slovenskem jeziku.
Dobavljena vozila morajo biti nova,
letnik izdelave 2006, tehnično brezhibna
in homologirana, kar ponudnik dokaže s
predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila (homologacijo).
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo:
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– da bo predal navodila za uporabo in
vzdrževanje vozil ter potrjeno garancijsko
dokumentacijo v slovenskem jeziku,
– da bodo dobavljena vozila nova, letnik
proizvodnje 2006,
– da bo predložil izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila – homologacijo
v slovenskem jeziku.
3. Garancijski roki
Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:
– splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev,
– najmanj 6 let za protikorozijsko zaščito
pločevine.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo:
– da zagotavlja splošni garancijski rok
najmanj 24 mesecev,
– da zagotavlja garancijski rok najmanj 6
let za protikorozijsko zaščito pločevine.
4. Servisiranje vozil
Dobavitelj mora:
– zagotavljati servisiranje vozil v lastni
oziroma pooblaščeni servisni mreži v času
garancije in tudi po njenem preteku (najmanj
7 let od dobave vozi),
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dobave vozil,
– nuditi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno, vse dni v tednu za vozila iz sklopov
11, 12 in 13, za vsa druga vozila iz ostalih
sklopov pa vsak delavnik od 7. do 19. ure),
– nuditi pomoč na cesti za dobavljena
vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od treh delovnih dni, zagotoviti
brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za
celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali
ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da:
– zagotavlja servisiranje vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku (najmanj 7 let od dobave
vozi),
– zagotavlja nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dobave vozil,
– nudi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno vse dni v tednu za vozila iz sklopov
11, 12 in 13, za vsa druga vozila iz ostalih
sklopov pa vsak delavnik od 7. do 19. ure),
– nudi pomoč na cesti za dobavljena vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, zagotovi
brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za
celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotovi zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali
ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo.
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5. Varnost po Euro NCAP
Ponudnik mora dokazati, da vozila iz
sklopov, kjer se to zahteva, dosegajo ustrezno število zahtevanih zvezdic za varnost
vozila po Euro NCAP testih trčenja.
Dokazila:
Uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih varnostnih testov trčenja, ki mora biti
izdano s strani Avto-moto zveze Slovenije
ali izpis iz (uradne) internetne strani Euro
NCAP za vozila po ponujenih sklopih.
6. Katalogi s tehničnimi podatki
Ponudnik mora za vsa ponujena vozila
priložiti tudi ustrezne kataloge s tehničnimi
podatki.
Dokazila:
Uraden katalog v slovenskem jeziku.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
za sklope 11, 12, 13, in 19 je samo ponudbena cena.
Merila za vse ostale sklope so: ponudbena cena, servisna mreža, varnost, splošna
garancijska doba in dobavni rok.
Vrste meril:

M

C * (1  (

Opis
Št. točk
1. do 24 mesecev
0 – pogoj
2. 36 mesecev
3
3. 48 mesecev
6
5. Dr = dobavni rok – do 3 točke
Opis
1. dobavni rok nad 46 dni
2. dobavni rok od 31 do 45 dni
3. dobavni rok do 30 dni

Št. točk
0
1
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra: 430-56/2006,
oznaka: odvoz-13/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo 2006/s 66-068574 z dne 5. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 7. 2006 do 9. 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 29. 12. 2006.

Dr  Gd  Va  (12 * SP / SNP)
))
100

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
C = ponudbena cena za vsak sklop
Sp = število servisov ponudnika
Snp = število servisov ponudnika, ki razpolaga z največjim številom servisov v RS
Gd = splošna garancijska doba
Va = varnost
Dr = dobavni rok
Najugodnejši ponudnik za posamezni
sklop je tisti z najmanjšim številom točk (M).
Kolikor dva ali več ponudnikov dosežejo
enako vrednost (število točk M), bo naročnik izbral ponudnika z nižjo ceno.
1. ponudbena cena
Ponudbena cena je cena vseh vozil v
posameznem sklopu.
2. Sp = servisna mreža – lastni in pooblaščeni servisi ponudnika – do 12 točk
Ponudnik navede lastne in izključno pooblaščene servise za ponujeno znamko vozil.
Naročnik bo pri točkovanju upošteval vsak
navedeni servis, pri krajih Ljubljana, Maribor, Celje in Koper pa največ dva servisa.
Ponudnik z navedenim največjim številom
lastnih in pooblaščenih servisov (skladno z
zgoraj navedenimi navodili) v Sloveniji prejme 12 točk, ostali ponudniki pa odstotek
točk v sorazmerju s ponudnikom, ki je prejel
največ točk.
3. Va = varnost – do 6 točk
V vsakem sklopu posebej (razen za sklope 11, 12, 13, in 19), so navedeni trije varnostni parametri, vsak parameter se točkuje
z dvema točkama, vendar skupaj največ
šest točk.
4. Gd = splošna garancijska doba – do
6 točk

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2006 ob 13. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Služba za javna
naročila – sejna soba, Tržaška cesta 21,
1000 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.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo tudi na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Ponudniki s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
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:
12. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-188/2006
Ob-17296/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu orga-
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na 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 nabavo programske
opreme, št. 430-188/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava programske opreme. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet
javnega razpisa, bo navedena v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Programska oprema I.
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Antha VPN, Certicom Movian VPN, Error Killer, DTI Recover it, Multi User Desktop, Gamerstower Twinsoft, StorageCraft
Technology Corp, OfficeRecovery, Datapol
GmbH WINRollBack, Open BSD, WinConnect server, UltraEdit, Remote administrator,
Kaspersky Anty-Virus, Get Data Recover,
Admin script editor, Sapien Primal Script,
Jetico BCWipe, Zone Alarm, Password Recovery Toolkit. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,182.002
SIT.

Št.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Programska oprema II.
1) Kratek opis: dobava programske opreme: SPSS Base, ArcView. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,928.779
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Programska oprema III.
1) Kratek opis: dobava programske
opreme: Nero, Abby finereader, Diskeeper, Webroot SpySweeper, ABF-soft Outlook Backup, Soft32 XLS Regenerator, Gold
softwere DOC Regenerator, Top downloads,
Rarlab Winrar, Bad Copy, CDRoller, Isobuster, Forensic E-mail examiner, NetAnalysis,
CloneDVD, QuickViev, Paragon Hard Disk
Manager, Norton Ghost. Podrobnejši opis in
količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,257.678
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Adobe, Corel, ACDsee
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Adobe, CorelDraw, ACDsee. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet
javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,993.682
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Analyst's Notebook
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Analyst's Notebook. Podrobnejši opis in
količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,726.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Autocad
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Autocad. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,641.800
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Programska oprema IV.
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Trend micro, Cooperteam DesktopManager, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,690.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Programska oprema V.
1) Kratek opis: dobava programske opreme: SuSe Linux, VMWare Workstation za
Windows in Linux, Sawmill, Drive SnapShot,
R-Studio, Software Megapack, VisualRoute
+ eMailTracker, Copernic Agent, Winhex,
Download Accelerator. Podrobnejši opis in
količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,368.285
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Extracomm
1) Kratek opis: dobava programske opreme: Extracomm. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,186.572
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 36,974.798
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po opravljenem zapisniškem prevzemu programske opreme.
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.
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: 430-188/2006.
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: 24. 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 17116-2401002-43018806, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank Of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, iban SI 56011006370171132, Swift
code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje za-
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deve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; izvedba predmeta javnega razpisa
se sofinancira iz sredstev Schengenskega
vira – Schengen Facility (sklop 9).
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o oddaji
naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17310/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Reševalna služba Koroške, kontaktna oseba:
Smiljan Prassnic, univ. dipl. prav., direktor,
Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/87-05-289, faks 02/87-05-289,
elektronska pošta: zrck@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– eno reševalno-urgentno vozilo/polpovišana verzija,
– dve reševalni vozili/enoprostorska
verzija.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Reševalna služba Koroške, Ravne na Koroškem.
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: 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.:
01303-6030923667.
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: do 12. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13. uri; Reševalna služba Koroške, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11a – tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Reševalna služba Koroške

Blago in storitve
Ob-17135/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Energetika Vransko d.o.o., kontaktna
oseba: Ludvik Krajnc, Vransko 66A, 3305
Vransko, Slovenija, tel. 03/703-42-61, faks
03/703-42-63, elektronska pošta: energetika@kiv.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: tehnološka oprema za Inovacijski center Vransko.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preizkuševalnica za obnovljive in alternative vire energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vransko 66A, 3305
Vransko.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: kompletna izdelava in montaža tehnološke opreme – preizkuševalnice za obnovljive in alternativne vire energije, v Inovacijskem centru
Vransko.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– izpisek iz sodne in upravne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirano bilanco
stanja ali izvlečke iz bilance stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših izdelkov v
zadnjih 5 letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
– popis razpoložljive tehnične opreme za
izvedbo javnega naročila,
– seznam ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter opis raziskovalnih zmogljivosti,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca ter kvalifikacije vodstvenega
osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile izvedbo
opreme,
– navedbo tehničnega osebja, ki bodo
vključeni v izvedbo naročila, ne glede na to
ali so zaposleni pri izvajalcu, zlasti pri tistih,
ki so odgovorni za nadzor kakovosti,
– podatke o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v
zadnjih treh letih,
– certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. kakovost,
2. cena,
3. tehnične prednosti,
4. garancijska doba,
5. datum zaključka.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 11. uri; na sedežu Energetike Vransko
d.o.o., Vransko 66A, 3305 Vransko.

Št.

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; strukturni skladi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Energetika Vransko d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/05

Ob-17174/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 13/06 z dne
10. 2. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »HC Koper–Izola, predor
Markovec« (Ob- 3308/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 30. 6. 2006 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 30. 6. 2006 ob 10. uri. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do
30. 6. 2006. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-16859/06
Popravek
V javnem razpisu za gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na pošti Podgrad, naročnika Pošta Slovenije, d.o.o., objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15302/06 se II.1.9 točka popravi in pravilno glasi: II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 44/06

Ob-17063/06
Popravek
V javnem razpisu naročnika Mestna občina Maribor se za javno naročilo gradnje za
izvedbo gradbenih del, dela obrtniških ter instalacijskih del, izvedbo hišnih priključkov in
okolja pri gradnji športno-turističnega centra
Ljudski vrt – osrednji prireditveni stadion v
Mariboru (1. faza investicije), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 57/06, Ob-15541/06,
se spremenijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejem ponudb ali prijav
za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 7. 7. 2006 do 13. uri; Maribor, Zveza
mariborskih športnih društev Branik, Mladinska ulica 29, sejna soba I. nadstropje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila – predložiti še:
– potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.
Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni, sorazmerno pa se podaljšajo
termini v okviru pogojev v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Maribor
Št. 430-298/2006-3
Ob-17209/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku MORS-823/2006-ODP za »Investicijsko
vzdrževalna dela na sanitarijah v vojašnicah
26. oktober in Ivan Cankar Vrhnika, Franc
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Rozman Stane Ljubljana in Celje«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
2. 6. 2006 (Ob-15154/06), se popravi točka
IV.3.3) tako, da se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 10.
ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 43004-01/2006
Ob-16761/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škofljica, kontaktna oseba: Vesna
Tomažin, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks 01/360-16-10, e-pošta: obcina@obcina.skofljica.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,
pritličje – vložišče.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43004-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja večnamenske športne dvorane Škofljica.
II.1.7) Lokacija in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedba: Škofljica.
II.1.8) Nomenklatura: NACE 500,1
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: novogradnja športne dvorane, izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
september 2006, konec avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
40,000.000 SIT, in veljavnostjo najmanj do
18. 11. 2006.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala garancijo za:
– dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti;
– odpravo napak v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila/ter sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405; ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno,
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– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke določene z zakonom,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
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, da ponudnik ni v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne sli druge
prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva oddaje ponudbe;
– izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne obveznosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje,
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih do dobaviteljev in kooperantov,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih 3 letih – reference,
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev vezano 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956, sklicna številka: 00
43004-01/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje:
slovenski.
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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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 11.30; sejna soba Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt, ki se financira iz sredstev EU: ne
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Občina Škofljica
Ob-16766/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola, kontaktni osebi:
Irena Fabijanec in Suzana Božič, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/64-18-513, faks 05/64-18-540, elektronska pošta: Irena.fabijanec@guest.arnes.si,
Suzana.bozic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-G-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del po sklopih:
a) sanacija centralne kurjave in toplotne podpostaje,
b) menjava talnih oblog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojnoizobraževalni
zavod Vrtec Mavrica Izola – enota Školjka,
Oktobrske revolucije 11A, Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predvidena vrednost celotnega javnega
naročila je 29,333.000 SIT brez DDV, od
tega:
– predvidena vrednost za sklop a) znaša
25,833.000 SIT brez DDV,
– predvidena vrednost za sklop b) znaša
3,500.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden zaključek del: 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
(samo za sklop a!):
a) bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT (brez DDV), ki jo
ponudniki morajo predložiti že v ponudbeni
dokumentaciji,
b) bančna garancija za dobro izvedbo
del v višini 5% od pogodbene vrednosti z
vključenim DDV,
c) bianco lastna menica (brez protesta)
s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za

pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci),
d) bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti z vključenim DDV.
Za sklop b) depoziti in jamstva niso potrebni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
(100%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006 do 12.
ure.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo morajo pred prevzemom le te
predložiti dokazilo o vplačilu 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: izključno na transakcijski račun 01240-6030635269, sklic 00
7637.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006 ob
15. uri; v jedilnici vrtca Mavrica Izola – enota
Školjka, Oktobrske revolucije 11a, Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Vzgojnoizobraževalni zavod
Vrtec Mavrica Izola
Ob-16773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 51/JNG-2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno-obrtniška dela in strojna ter
elektro instalacijska dela pri obnovi pošte 1230 Domžale, Ljubljanska cesta 74,
po popisih del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta 1230 Domžale,
Ljubljanska cesta 74.
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: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
10% ponudbenega zneska), izbrani: bančna
garancija za dobro izvedbo posla (v višini10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
(v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je (najmanj) 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani
nadzornega organa. Mesečne situacije se
plačujejo v celotni vrednosti do dosežene
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača v roku (najmanj) 60
dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu
in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 25. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,

Št.

– predložitev seznama podizvajalcev z
navedbo del s podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da bo v primeru izbora izvajalca za večinski sklop del, v skladu z določili 76. člena ZGO-1 prevzel organizacijo in vodenja
gradbišča v celoti,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem rok,
– izjava ponudnika, da bo sam opravil
najmanj 50% del v sklopu, na katerega se
prijavlja,
– izjava ponudnika, da sprejema določila iz vzorca pogodbe,
– izjava ponudnika, da bo ponudnik na
zahtevo naročnika sklenil cesijske pogodbe s podizvajalci, do višine izvedenih del
podizvajalcev,
– izjava ponudnika o organizacijski
usposobljenosti s spiskom referenc,
– izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti v zahtevanih rokih,
– izjava ponudnika, da so v ceno vključeni vsi stroški za dokončanje razpisanih
del (vključno z manipulativnimi stroški).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– potrdilo
pooblaščenega
revizorja (v primeru ponudbene vrednosti nad
50,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 51-2006/JNG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
in vaš točen naslov ter davčno številko,
posredujete po telefaksu 02/449-23-79.
Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 14. 7. 2006
ob 9. 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: 6. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-16787/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(-e): Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, v roke:
Janja Špiler, tel. +386(0)7/49-81-303,
+386(0)7/49-81-275, e-pošta: janja.spi
ler@krsko.si, faks +386(0)7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija kotlovnice in izgradnja prizidka z dvigalom za objekt Fakulteta
za logistiko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hočevarjev trg 1, Krško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija kotlovnice in izgradnja
prizidka z dvigalom za objekt Fakulteta
za logistiko.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45262700–8, dopolnilni besednjak:
45331110–0.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 48,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60 dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja
gradbeno obrtniških del na objektih visokih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja (če
ponudbena vrednost presega 50 mio SIT);
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3. 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 351-03-37/2005
O601.
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: 4. 7. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 4. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2006.
Občina Krško
Ob-16804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.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: 430-00071/2006 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Obrtna cona Ormož – povezovalna cesta
v industrijski coni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
7,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da 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, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
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– da je ekonomsko – finančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti javnega naročila in da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega dela s področja,
ki je predmet javnega razpisa v vrednosti
nad 30,000.000 SIT,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov;
– da predloži seznam razpoložljive opreme kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po 77. členu ZGO;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano 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, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim po-
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stopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev podizvajalcev in kooperantov,
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila s fotokopijo veljavnega potrdila IZS;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
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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:
(A) Najnižja cena;
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
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 31. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Ormož
Št. 88/06
Ob-16836/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Igor
Premužič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-16 ali
796-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska
pošta: igor.premuzic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
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: JN št. 3: gradnja zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja zbirnega centra reciklažno dvorišče za ločeno zbiranje odpadkov obsega:
– osrednji pokrit objekt z boksi, kjer bodo
nameščeni zabojniki ločeno zbranih odpadkov,
– dve asfaltirani ploščadi velikosti
180 m2,
– izgradnja krožne ceste širine 5,5 m,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije-vodovod,
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– velikost ograjenega kompleksa znaša
4100 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Njiverce.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
28,500.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,850.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel na
javnem naročilu bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti – samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v višini
podizvajalskih pogodb), bančno 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: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami, in sicer:
– v letu 2006 znesek do višine pogodbene vrednosti skupaj z DDV oziroma do
višine zagotovljenih proračunskih sredstev
za leto 2006.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za največ do pogodbene vrednosti
zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri organu države,
v kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava; ne sme biti uveden katerikoli drug
postopek podoben predhodno navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež – velja samo za ponudnike
s sedežem v tujini; ponudnik mora imeti
poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral; ponudnik ne sme biti kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

so posledice sodbe že izbrisane; ponudnik
mora imeti zavarovano svojo odgovornost
za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti, skladno 32. in 33. člen
ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik mora imeti
izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov; ponudnik
mora izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik
mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme biti
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s
poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga lahko izpolni kumulativno (skupaj) s
svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ekonomsko-finančno sposoben
za izvedbo predmetnega javnega naročila; Pogoj v predmetnem postopku oddaje
javnega naročila (priznanje sposobnosti)
je ta, da je znašala višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v preteklih
poslovnih treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti
ter, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Če
ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če
ponudnik v letih 2003 in/oziroma 2004 ne
izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo
znašati celotni skupni prihodki v preteklem
letu (namesto trikratne) najmanj štirikratno
ponujeno vrednost predmetnega javnega
naročila; Pogoj v predmetnem postopku
oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora biti ponudnik sposoben financirati izvedbo javnega naročila.
Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj)
s svojim podizvajalcem, medtem ko pogoj
finančne sposobnosti, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran, mora izpolnjevati vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga
z najmanj naslednjo tehnično opremo in
mehanizacijo, ki jo bo uporabil za izvedbo
predmetnega javnega naročila: 2 tovornih
vozil nosilnosti 15t, 2 tovornih vozil nosilnosti 10t, 2 bagerja 20 t, 2 rovokopača 8t,
1 finišer, 1 valjar 8t, 2 skladiščna kontejnerja, 2 kontejnerja – pisarni, drobno mehanizacijo: vibro plošča 200 kg, kompresor
15m3, merilna optična naprava, geodetski
instrumenti (teodolit); da je bil ponudnik v
zadnjih petih letih pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi vsaj enega gradbenega dela, ki je po naravi gradnje in obsegu
vsaj enakovredno razpisanemu – istovrstna
gradnja; da ponudnik (na delovno-pravni
ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s
kvalificiranim in izkušenim vodilnim in drugimi strokovnim osebjem, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del; da ponudnik
(na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni
osnovi) razpolaga z najmanj tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte po drugem
odstavku 77. člena ZGO-1 in ZGO-1A, in
sicer za: gradbena in zaključna dela, za
električne inštalacije in za strojne inštalacije. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj)
s svojimi podizvajalci.

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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 430-11/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Občine Kidričevo, št.
01245-0100017097, s pripisom » Gradnja
zbirnega centra reciklažno dvorišče za ločeno zbiranje odpadkov«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 vključno z 29. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.
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. Drugi javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta
Slovenije 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-16853/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.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:
obnova dela pokritega hudournika v središču Bovca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestni trg v Bovcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 9. 2006 in konec 1. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo del in za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se vrši na podlagi začasnih in končne situacije, potrjene s strani osebe, ki jo naročnik
pooblasti za nadzor. Rok plačila je 60 dni po
prejemu situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Bovec št. 01206-0100015128, sklic:
4030803-05-1, namen nakazila: razpisna
dokumentacija za kanal TGŽ Bovec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 4. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Bovec, Mala vas 121,
Bovec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Občina Bovec
Ob-16857/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, v roke: Franc Pavlin ali
Boštjan Kozole, tel. +386(0)7/498-12-93,
+386(0)7/498-13-77, e-pošta: franc.pav
lin@krsko.si, faks +386(0)7/492-22-21.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.

Št.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja objekta za potrebe občinske uprave ter adaptacija objekta CKŽ
15, 8270 Krško.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cesta
krških žrtev 15a, Krško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja objekta za potrebe občinske
uprave ter adaptacija objekta CKŽ 15,
8270 Krško.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45210000–2, dopolnilni besednjak:
45262700–8.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
197,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek oktober 2006, zaključek 31. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60 dan po prejemu
situacij v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi, kar med dru-
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gim dokazuje s tem, da je v zadnjih petih letih najmanj trikrat kvalitetno izvedel gradnjo
objektov visokih gradenj v vrednosti najmanj
100 mio SIT za posamezno gradnjo;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj objektov visokih gradenj v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi
obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.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: 430-20/2006
O608.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodni razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11237/06.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 7. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 4. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2006 ob 12.30; Občina Krško, sejna
soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
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naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2006.
Občina Krško
Št. 0755-06
Ob-16858/06
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.
01/47-71-135, faks 01/47-71-717, 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.
01/47-71-122, faks 01/47-71-717, 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, kontaktna oseba: Sonja Grošelj, Aškerčeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-122,
faks 01/47-71-717, elektronska pošta: sonja.groselj@fs.uni-lj.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava lesenih oken na južni strani
nove stavbe fakultete z Alu in PVC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aškerčeva 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava lesenih oken na južni strani nove stavbe fakultete z Alu in PVC.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 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.
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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2006.
Cena: 16.000 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: 17. 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 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: 17. 7. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, sejna
soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Št. 430-4/2006
Ob-16864/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktni osebi: Igor
Adamič, Tatjana Dečman-Žagar, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/837-20-31, faks 01/836-10-91, elektronska pošta: igor.adamic@ribnica.si, internetni
naslov: www.ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik bo v naslednjih treh letih gradil komunalno infrastrukturo in opremljal stavbna
zemljišča za gradnjo na različnih lokacijah
na območju Občine Ribnica. Opremljanje
zemljišč za gradnjo v skladu z Zakonom
o urejanju prostora obsega gradnjo cest,
hodnikov za pešce, kolesarskih stez, kanalizacije, vodovodnega, energetskega,
telekomunikacijskega omrežja ter po potrebi tudi druge opreme. Naročnik bo zato
ponudnikom, ki bodo podali prijave in izpolnili zahtevane pogoje priznal status kandidata za obdobje treh let. Ko bo imel naročnik
pripravljene projekte za posamezne vrste
komunalne opreme ali za posamezne lokacije, bo pisno pozval kandidate k predložitvi
konkretnih ponudb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ribnica
(okolica mesta in samo mesto Ribnica) in v
kraju Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupni
izvedbi javnega naročila iz katere je razvidno, kdo je podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z poslovanjem oz so posledice sodbe
že izbrisane,
Dokazilo: izjava ponudnika;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež,
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe);
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa;
3. da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok,
Dokazilo: izjava ponudnika;
4. da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal s podizvajalci,
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Dokazilo: izjava ponudnika;
5. da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Uredbo o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99
in 64/01) ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Mnenje pooblaščenega
revizorja ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva predvidenega za oddajo ponudbe;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila že izvajal gradnje komunalne infrastrukture, ki obsega najmanj gradnjo
cest, gradnjo kanalizacije in vodovodnega
omrežja v skupnem znesku najmanj 50 mio
SIT,
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika;
2. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
3. da ponudnik predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
Dokazilo: kopija zavarovalne police ali
pogodbe;
4. da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci,
Dokazilo: izjava ponudnika;
5. da ima odgovorni vodja del najmanj
pet letne izkušnje z vodenjem del,
Dokazilo: izjava ponudnika, o referencah
odgovornega vodje del;
6. da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO,
Dokazilo: kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število izvajalcev storitve, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 7.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-4/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT (62,59 EUR).
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01304-01-00005476, Občina Ribnica.
IV.3.3) Rok za sprejem ponudb ali prijav
za sodelovanje: 30. 6. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: julij 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.

Št.

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: Igor Adamič,
01/837-20-31.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 8. 6. 2006.
Občina Ribnica
Ob-16948/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-617, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si, internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu – dom Medved.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Medvedje brdo 13, 1373
Rovte.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
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 po priloženi
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh
po podpisu pogodbe.
3. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost garancije
mora biti še en dan po izteku garancijskega
roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnaval na način,
ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
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skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P in boniteto poslovanja za vsak
račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov;
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) BON 1/SP ali davčna napoved za leto 2005 potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS ter boniteto poslovanja za
vsak račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo,da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel
blokiranih računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 93/05).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
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navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na račun UJP št.
01100-6030715849, sklic 01/06 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 90 dni od navedenega roka za
odpiranje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 11. uri; CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-16952/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalni center za razvoj d.o.o., kontaktna oseba: Staša Baloh Plahutnik, Podvine 36, 1410
Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-60-524
ali 03/56-60-500, faks 03/56-60-510, elektronska pošta: stasa.baloh-plahutnik@rcrzasavje.si ali info@rcr-zasavje.si, internetni
naslov: www.rcr-zasavje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gradbeni biro Repovž
Jurij s.p., kontaktna oseba: Jure Repovž,
Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 041/334-458, elektronska pošta:
Jure.repovz@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: dokumentacija je dostopna na
spletni strani www.rcr-zasavje.si, Regionalni
center za razvoj d.o.o., kontaktna oseba:
Katarina Kus, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-60-509, faks
03/56-60-510, elektronska pošta: Katarina.kus@rcr-zasavje.si, internetni naslov:
www.rcr-zasavje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalni
center za razvoj d.o.o., kontaktna oseba:
Katarina Kus, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-60-509, faks
03/56-60-510, elektronska pošta: Katarina.kus@rcr-zasavje.si, internetni naslov:
www.rcr-zasavje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba armirano betonskega montažnega
objekta v Trbovljah (1. sklop) in Hrastniku (2. sklop).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop: lokacija v Občini Trbovlje,
2. sklop: lokacija v Občini Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izvedba armirano betonskega montažnega objekta v Trbovljah.
3) Obseg ali količina: Trbovlje: izvedba
temeljev, izvedba armiranobetonskega montažnega objekta, izvedba strehe in odtokov
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ter vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana
faza gradnje), površina: 809 m².
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dokončanje vseh del: najkasneje do 15. 9. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izvedba armiranobetonskega montažnega objekta v Hrastniku.
3) Obseg ali količina: Hrastnik: izvedba
armiranobetonskega montažnega objekta
na obstoječe temelje, izvedba strehe in odtokov ter vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza gradnje), površina: 1784 m².
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dokončanje vseh del: najkasneje do 15. 9. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Trbovlje – izvedba temeljev,
izvedba armirano betonskega montažnega objekta, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 809 m²,
2. sklop: Hrastnik – izvedba armiranobetonskega montažnega objekta na obstoječe temelje, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 1784 m².
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo del v višini
10% ponudbene vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: 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 10. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12.30; Regionalni center za razvoj d.o.o.,
Podvine 36, 1410 Zagorje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje možnost kadar koli pred iztekom
roka za oddajo ponudb prekiniti postopek
in preklicati javno naročilo delno oziroma za
posamezen sklop ali v celoti.
Naročnik si pridržuje tudi možnost, da
izbere ponudnika samo za en sklop, za oba
sklopa ali za nobenega skladno z Zakonom
o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Št. 430-304/2006-3
Ob-16963/06
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: darko.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
06/321415.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova gorvodnega hodnika za pešce
na mostu preko Gruberjevega kanala na
Kajuhovi cesti (S45 005).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe. Ljubljana–Kajuhova 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 gorvodnega hodnika za pešce na mostu
preko Gruberjevega kanala na Kajuhovi cesti (S45 005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
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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 tehničnih 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 računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
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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 specifikacijah za javne
ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s
tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste, izjava o zagotovljenih
tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, 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: 430-304/2006.
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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudnik 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: 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: 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: 6. 7. 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: 9. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16978/06
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., kon-
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taktna oseba: Dušan Roš, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.ros@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97 03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana; ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 33-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava, vgradnja in predelava opreme v
proizvodnem viru PDO:
1. podest v kotlovnici vročevodnega kotla VKLM 116/5 na koti + 8,30 m;
2. ureditev izpustov iz varnostnih ventilov
na vročevodnih kotlih GVL 1, GVL 2 VKLM
3, VKLM 4 in VKLM 5;
3. rekonstrukcija sistema prečrpavanja kondenzata iz rezervoarja kondenzata
V-200 in V-500;
4. zamenjava cevovoda za dovod surove
vode V KPV;
5. dobava in vgradnja črpalnih agregatov
v črpališču mazuta C in D.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v maksimalno 4 mesecih od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma prejema situacije v vložišče naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da 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

Stran

4736 /

Št.

62-63 / 16. 6. 2006

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:
– dokazila o finančni sposobnosti:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih mesecih neporavnane obveznosti,
– ponudnikovi skupni prihodki v letu
2004 ali 2005 ne smejo biti manjši od 50
mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorjem in tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z
določili 33. člena ZGO-1,
– strokovna priporočila – reference,
– referenčna lista kadrov,
– terminski plan,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 33-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 500-33-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 8/06
Ob-16996/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11a,
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1310 Ribnica, Slovenija, tel.: 01/836-11-38,
faks 01/836-11-38, elektronska pošta: komunala.ribnica@siol.net, internetni naslov:
www.komunala-ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik bo v naslednjih treh letih gradil komunalno infrastrukturo – razširitve
deponije, gradnja odlagalnih polj, na območju Občine Ribnica. Gradnja odlagalnih polj v skladu z Zakonom o urejanju
prostora obsega gradnjo dovozne poti,
tesnjenje odlagališča, odvodnjavanje
izcednih vod – kanalizacijsko omrežje,
odplinjevanje površin odlagališča, izgradnja robnih nasipov ter po potrebi tudi
druge opreme. Naročnik bo zato ponudnikom, ki bodo podali prijave in izpolnili
zahtevane pogoje priznal status kandidata za obdobje treh let. Ko bo imel naročnik pripravljene projekte za posamezne
vrste fazne razširitve odlagališča bo pisno pozval kandidate k predložitvi konkretnih ponudb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ribnica
(komunalna deponija Mala Gora).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupni
izvedbi javnega naročila iz katere je razvidno, kdo je podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z poslovanjem oz so posledice sodbe
že izbrisane,

Dokazilo: izjava ponudnika;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe);
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa;
3. da ponudnik nudi najmanj 90-dnevni
plačilni rok,
Dokazilo: izjava ponudnika;
4. da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal s podizvajalci,
Dokazilo: izjava ponudnika;
5. da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Uredbo o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov(Uradni list RS št. 71/99, 78/99
in 64/01) ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Mnenje pooblaščenega
revizorja ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva predvidenega za oddajo ponudbe;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila že izvajal gradnje komunalne infrastrukture, ki obsega najmanj gradnjo
objektov, ki izboljšujejo ekologijo in gradnjo
kanalizacije v skupnem znesku najmanj 40
mio SIT,
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika;
2. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
3. da ponudnik predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
Dokazilo: kopija zavarovalne police ali
pogodbe;
4. da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci,
Dokazilo: izjava ponudnika;
5. da ima odgovorni vodja del najmanj
pet letne izkušnje z vodenjem del,
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Dokazilo: izjava ponudnika, o referencah
odgovornega vodje del;
6. da odgovorni vodja dal izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO,
Dokazilo: kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število izvajalcev storitve, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 7.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (41,73 EUR) + DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR
02321-0254133360 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejem ponudb ali prijav
za sodelovanje: 30. 6. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: julij 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.
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: Metka Dobovšek, 01/836-11-38.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 8. 6. 2006.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Št. 430/32-2006-2
Ob-16998/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije, Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
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, kontaktni osebi:
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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 430/32-2006.

Št.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je investicijsko
vzdrževanje objektov Carinske uprave
RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije v okviru Carinskega urada Dravograd, Carinskega urada
Maribor, Carinskega urada Murska Sobota
in Carinskega urada Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.4 in 45.3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba se mora obvezno nanašati na celotni
predmet javnega naročila, tj. investicijsko
vzdrževanje objektov na posameznih lokacijah naročnika v okviru carinskega urada
Dravograd, Maribor, Murska Sobota in Nova
Gorica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek del je 31. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 120 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi
garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik priloži svoji ponudbi
menico za resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba presega 120 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba
ne presega 120 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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
60 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti najmanj tri reference v vrednosti nad 30 mio SIT za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila;
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponujeni rok izvedbe vseh del investicijskega vzdrževanja objektov Carinske
uprave RS ne sme biti daljši od razpisanega;
– ponujena garancija ponudnika na opravljena dela v zvezi z investicijskim vzdrževanjem objektov Carinske uprave RS ne sme
biti krajša od 24 mesecev;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivo-
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sti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava 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. izjava 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. izjava 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.
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;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci
s strani naročnika v razpisni dokumentaciji v rubrikah »opis kadrovske strukture«,
»zmogljivosti«, »služba kakovosti«, »način
upoštevanja in reševanja reklamacij« in »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,
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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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006, brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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.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 89. in
97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 347-5/2004-2520
Ob-17000/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi, Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
Slovenija, tel. 03/747-13-38; 041/665-037,
03/747-13-24; 041/367-152, faks 03/574-34-46,
elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si, peter.ograjensek@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:
modernizacija križišča v obrtni coni C-10R Šentjur.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 347-5/2004-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija križišča v obrtni coni C-10R Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: modernizacija križišča
v obrtni coni C-10-R Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija križišča.
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: 347-5/2004-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Modernizacija
križišča v obrtni coni C-10-R Šentjur«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 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
Peter Ograjenšek, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Šentjur
Ob-17003/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-160, elektronska pošta: marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova stare šole – 1. faza. Rekonstrukcija stropnih in strešne konstrukcije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestno jedro Črnomelj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 8. 2006, konec 2. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica in menična izjava v vrednosti 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v vrednosti 5%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 90 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: splošni pogoji po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih ter v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji 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: 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 21. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: EZR št.
01217-0100015850, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Rekonstrukcija stare šole.
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 1. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 9.30; mala sejna soba Občine Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Občina Črnomelj
Št. 4301-5/06
Ob-17004/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture za
obrtno cono pod letališčem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrtna cona pod letališčem v Ajdovščini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 1. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: 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: 4301-5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na EZR št.
01201-0100014597. Zainteresirani ponudniki lahko snamejo razpisno dokumentacijo tudi s spletne strani Občine Ajdovščina
– www.ajdovscina.si, rubrika razpisi.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 10.15; Odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Ajdovščina
Ob-17011/06
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s 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: R-06/06-CKV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija ceste, kanalizacije in vodovoda
v Uriskovi ulici v Pesju pri Velenju.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pesje – Mestna občina
Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502.-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvesti
je potrebno:
– sanacijo ceste v dolžini 465 m;
– obnovo kanalizacije v dolžini 388 m;
– obnovo vodovoda v dolžini 633 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del 7. 8. 2006, zaključek
del 15. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 8. 2006, konec 15. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti del;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– 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 v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj tri reference o izvedenih
delih v zadnjih petih letih v višini:
– nad 14,000.000 SIT pri cestogradnji,
– nad 12,000.000 SIT pri gradnji kanalizacijskih sistemov in
– nad 10,000.000 SIT pri gradnji vodovodnih sistemov.
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: R-06/06-CKV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
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Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št. 02426-0012997176, sklic na št.
105-810/CKV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 12.30; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-17012/06
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: Tomaž Prasnic, Koroška cesta 37/b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-66,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: tomaz.prasnic@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.1.1) 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: R-05/06-VKA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija vodovoda, kanalizacije in
zgornjega ustroja Gubčeve ceste v Velenju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvesti je potrebno:
– vodovod v dolžini 260 m in 20 vodovodnih priključkov v dolžini 440 m;
– kanalizacijo v dolžini 377,5 m in kanalizacijske priključke v dolžini 55 m;
– sanacija ceste v dolžini 345 m in 15
cestnih požiralnikov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Pričetek del 7. 8. 2006, zaključek
del 20. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 8. 2006, konec 20. 9.
2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisne dokumentacije,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– 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 v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Vsaj tri reference o izvedenih delih v zadnjih petih letih, in sicer za:
– vodovodno omrežje v višini 10,000.000
SIT,
– kanalizacijsko omrežje v višini
12,000.000 SIT,
– za gradnjo ceste v višini 10,000.000
SIT.
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: R-05/06-VKA.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št.: 02426-0012997176, sklic na št.:
105810/VKA/TP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 12. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-17029/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-300, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-312, faks
02/74-15-331, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-321, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.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: 430-00045/2006 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu
II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Ormož.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v 30 delovnih dneh od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(obr. K1) razpisne dokumentacije v višini
6,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (obr. K2) razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(obr. K3) razpisne dokumentacije; izbrani
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ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (obr. K4) razpisne dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del
ob uspešni primopredaji. Brez predložene
garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije, s tem, da se
plača 54,000.000 SIT v letu 2006, razlika do
ponudbene vrednosti pa v letu 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da 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, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava,
oziroma ne sme biti uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti javnega naročila in da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov,
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji,
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– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO,
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom oziroma
podpisana in žigosana izjava ponudnika,
da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano 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, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
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– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev podizvajalcev in kooperantov,
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nizkih gradenj kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo
posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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: 9. 6. 2006.
Občina Ormož
Ob-17046/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Mateja Košir, Cesta m. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20, elektronska pošta: info@jekoin, internetni naslov: www.jeko-in.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
kontaktna oseba: Kristina Mejač, C. m. Tita
51, 4270 Jesenice, Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija in nadzidava centralnega objekta Čistilne naprave Jesenice,
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Jesenice, Slovenski Javornik, 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
del v višini 35,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 9. 2006 in/ali konec
5. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izda-
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na pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
– cenik za režijski obračun.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 90 točk,
2, reference – 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: V/01-JR-46/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
št. 07000-0000492171 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, sklicevanje na številko 2200.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 1. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12.30, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, sejna
soba podjetja, Titova 51, Jesenice.
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: 9. 6. 2006.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Ob-17060/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Samo
Segulin, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-29-66, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: samo.segulin@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: JN št. 4, Rekonstrukcija
ceste Spuhlja–Zabovci s spremljajočo infrastrukturo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Spuhlja–Zabovci s
spremljajočo infrastrukturo (meteorna
kanalizacija, vodovod, NN omrežje, KTV,
TT, plinovod, javna razsvetljava): javna
pot JP 828-850, Spuhlja–Zabovci od km
0.0 + 00.00 do km 0.0 + 06.06 in lokalna
cesta LC 328–211 Spuhlja–Zabovci od
km 0.0 + 00.00 do 0.0 + 03.33 km.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Spuhlja–MO Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste Spuhlja–Zabovci s spremljajočo infrastrukturo (meteorna kanalizacija,
vodovod, NN omrežje, KTV, TT, plinovod,
javna razsvetljava): javna pot JP 828-850,
Spuhlja–Zabovci od km 0.0 + 00.00 do km
0.0 + 06.06 in lokalna cesta LC 328–211
Spuhlja–Zabovci od km 0.0 + 00.00 do 0.0
+ 03.33 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 6. 2006 in/ali konec
20. 10. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– kandidat mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje prijavo, pri organih države, v
kateri ima sedež;
– 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;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme
voditi izredna uprava;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ne sme biti uveden katerikoli drug postopek podoben predhodno navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež – velja samo za ponudnike s
sedežem v tujini;
– kandidat mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da je kandidat, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral;
– kandidat ne sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kandidat mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega
naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da je
kandidat v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila izvedel vsaj 5 objektov nizke gradnje (ceste, kanalizacija…), vsakega
v vrednosti nad 50 milijonov SIT in da kandidatov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Kandidat mora razpolagati z ustreznim
strokovnim kadrom in tehnično opremo za
izvedbo javnega naročila. Odgovorni vodja
del mora imeti najmanj petletne izkušnje z
vodenjem del in ustrezno licenco za tovrstna
dela. Ponudnik mora biti sposoben vsaj 50%
del izvesti z lastnimi delavci.
Na razpolago mora imeti kandidat najmanj naslednjo tehnično opremo:
– 1 tovorno vozilo z dvigalom,
– 3 tovorna vozila nosilnosti 10 t,
– 2 rovokopača najmanj 16 t,
– 1 valjar,
– 150 m2 sistemskih opažev za razpiranje gradbene jame,
– 3 skladiščni kontejnerji,
– 2 kontejnerja – pisarni,
– drobna mehanizacija: vibro plošča 200
kg, laserski nivelir za polaganje kanalizacijskih cevi, geodetski instrumenti (teodolit).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05-6/01-5-503.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj,
št. 01296-0100016538, s pripisom »Rekonstrukcija ceste Spuhlja–Zabovci«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju prijav: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 10. uri; v mali sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 1/I, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Mestna občina Ptuj
Ob-17133/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša
Gaber Sivka, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-30, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 603-07-0004/2006
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Podružnične osnovne šole Ponikva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ponikva pri Žalcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja Podružnične osnovne šole Ponikva s
priključki in zunanjo ureditvijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma od 15. avgusta 2006
do avgusta 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% vrednosti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost kot izvajalca
za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti v višini najmanj 30,000.000
SIT skladno s 33. členom ZGO-1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po potrditvi nadzornega
organa naročnika in uradnem prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 603-07-0004/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. julija 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
občine št.: 01390-0100004366, namen nakazila: »razpisna dokumentacija za gradnjo
POŠ Ponikva.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. julij 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 29. septembra 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: 31. julij 2006
ob 14. uri, sejna soba Občine Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. junij 2006.
Občina Žalec
Ob-17134/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-50-170 (05/33-50-171), elektronska
pošta: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: izvedba adaptacije poslovnega objekta v proizvodno prodajni center.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G-1/2006-7.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba adaptacije poslovnega objekta
na parc. št. 361 in 1710 (obe k. o. Bate) v
Grgarskih Ravnah v proizvodno-prodajni
center.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grgarske Ravne (na
območju Mestne občine Nova Gorica), nepremičnina parc. št. 361 k.o. Bate in parc.
št. 1710 k. o. Bate.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F 45.2.
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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: izvedba adaptacije poslovnega objekta na parc.
št. 361 in 1710 (obe k. o. Bate) v Grgarskih
Ravnah v proizvodno-prodajni center.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5,000.000 SIT, bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval
po situacijah v roku 60 dni od uradnega
prejema, skladno z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
– ponudnik mora biti registriran oziroma
vpisan pri pristojnem sodišču oziroma drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, niti ne
sme biti zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Za pravne osebe: - izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudb,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki) - potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
kolikor je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma drugo
potrdilo iz sodne, upravne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe:
– obrazec BON-1/P,
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– potrdilo bank-e, pri kateri ima ponudnik
odprt-e poslovne račun-e, da v zadnjih 6-ih
mesecih poslovanja, ni imel blokiranega-ih
svojega-ih računa-ov (potrdilo o solventnosti).
Za fizične osebe:
– davčna napoved iz dejavnosti, potrjena
s strani pristojne izpostave DURS vključno z
bilanco stanja iz uspeha,
– potrdilo bank-e, pri kateri ima ponudnik
odprt-e poslovne račun-e, da v zadnjih 6
mesecih poslovanja, ni imel blokiranega-ih
svoj-ih račun-ov (potrdilo o solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri potrjene obrazce-reference ponudnika za opravljena dela po pogodbah, sklenjenih v zadnjih petih letih, v vrednosti nad
50,000.000 SIT (brez vključenega DDV).
Opravljena dela, ki jih ponudnik navaja kot
reference morajo biti vsebinsko v zvezi z
deli, ki so predmet tega javnega razpisa in
jih ponudnik izvedel kot glavni izvajalec del
ter za katera je že bil opravljen tehnični prevzem. Reference mora z žigom in podpisom
potrditi odgovorna oseba naročnika del, ki
so navedena v referencah,
– seznam podizvajalcev oziroma izjavo
ponudnika, da bo predmet javnega naročila
izvedel sam.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 10. 9. 2006 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči predstavniki ponudnika, na
podlagi ustreznega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 9. uri, zelena dvorana v stavbi Mestne
občine Nova Gorica.
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: za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel.
05-33-50-170 - (Tatjana Gregorčič).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 00701-3/2006
Ob-17207/06
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.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradbena dela za preplastitev ceste
G1-6/341 od km 1.250 do km 1.889 in 342
od km 0.000 do km 0.750 ter od km 1.000
do km 1.160 Postojna–Jelšane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0338 cesta G1-6
Postojna–Pivka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
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. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– 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 11. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 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
132,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17208/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja krožišča v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0338 cesta G1-6
Postojna–Pivka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
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evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
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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 11. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za prome
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 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
176,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17211/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev avtobusnega postajališča Podpoljane ob G2-106/0262.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0262 cesta G2-106
Rašica–Žlebič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– 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 10. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 29,500.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17212/06
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: Izvedba DKP št. 910800 “Parenzana”, odsek Seča–Sečovlje.
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:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prene-
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hanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 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
113,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17213/06
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:
R2-425/1265 obno Mežica: gradbena dela
- 1. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1265 cesta R2-425
Poljana–Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
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– 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 10. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 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
240,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17215/06
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:
demontaža obstoječe JVO in namestitev
nove lesene ograje, na R3-633/1099 Bitnje–Jereka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1099 cesta R3-425
Bitnje–Jereka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 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 drža-
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ve, 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 10. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
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promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 22,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17217/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev regionalne ceste R2-403/1072
Kneža–Podbrdo od km 8.500 do km
9.550.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1072 cesta R2-403
Kneža–Podbrdo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč-
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nika 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 10. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 12.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 70,800.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17313/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Lidija
Belca, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-60-19, faks 02/609-60-18, elektronska pošta: lidija.belca@race-fram.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 430/6-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija objekta Grad Rače na Grajskem
trgu v Račah, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grad Rače, Grajski trg
14, Rače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: točna količina oziroma obseg javnega naročila
razviden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti;
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN;
– potrdilo, ki izkazuje zadnja stanja ponudnika (ne starejše od 90 dni), da proti
ponudniku ni uvedena ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikova poslovanja;
– potrdilo, 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, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanj, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše
od 90 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve (ne
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe),
– 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: reference, zadostne tehnične
in kadrovske zmogljivosti, dokazila o zavarovanju odgovornosti:
– reference na enakih ali podobnih
objektih, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije,

– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
opis ponudnikove tehnične opremljenosti
in naprav (seznam strojne opreme), potrebne za izvedbo javnega naročila,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 430/6-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV) na račun Občine Rače – Fram št. 01298-0100008874,
sklicevanje na številko 00 430-6-2006, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije.
Prevzem dokumentacije je lahko oseben
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 13. uri; v prostorih Občinske uprave Občine Rače – Fram.
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:
Dodatne informacije dobite pri kontaktni
osebi iz točke I.1.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo na
podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju
treh let od sklenitve predmetne pogodbe),
ki ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in
so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku
s pogajanji, brez predhodne objave, istim
izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Občina Rače – Fram
Ob-17339/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Kolezija, kontaktna oseba: Nevenka Žigon, Rezijanska ulica 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-46-00,
faks 01/420-46-30, elektronska pošta: vrtec.kolezija@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.
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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 43/06.
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 Kolezija, Rezijanska
ulica 22, 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 odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5

Št.

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 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo
aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in
o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo
aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AZB 43/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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: 9. 6. 2006.
Vrtec Kolezija

Storitve
Št. 430-3/2006-5

Ob-17318/06

Razveljavitev
Na podlagi sklepa Komisije za Odpiranje
ponudb v postopku oddaje javnega naročila
za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za Poslovno cono Trbovlje, OIC Nasipi – severni del spodnjega
platoja – revitalizacija območja »Orodjarna
in STT«, ki ga je naročnik dne 12. 5. 2006
objavil v Uradnem listu RS št. 48-49/06 in v
skladu s svojimi pristojnostmi, sprejemam
naslednji sklep:
V skladu z razpisnimi pogoji in s 16. členom Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 99-4302/04) v celoti razveljavljam postopek oddaje javnega
naročila po odprtem postopku za izdelavo
projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za Poslovno cono Trbovlje, OIC
Nasipi – severni del spodnjega platoja – revitalizacija območja »Orodjarna in STT«, ki
je bil dne 12. 5. 2006 objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48-49.
Občina Trbovlje
Št. 389/06

Ob-16810/06

Popravek
V javnem razpisu za fizično, tehnično in
protivlomno varovanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15493/06, se spremenita naslednji točki:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 18. 7. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Znesek se nakaže na podračun zakladniškega računa pri upravi za javna
plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 10.
ure.
Klinični center Ljubljana
Št. 6/34-5091/4/06

Ob-16828/06

Popravek
V javnem razpisu za PJS storitve (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
2. 6. 2006, Ob-15158/06) se spremeni točka II.1.6) Opis/predmet javnega naročila, in
sicer: »Microsoft Partner Joint Support
(PJS) storitve«
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 412-0035/00072-100016/06

Ob-16939/06

Popravek
V javnem razpisu za pravno in poslovno svetovanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12. 2005,
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Ob-36721/05 in spremembe v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006 in Uradnem listu
RS, št. 51-52 z dne 19. 5. 2006, se spremenita točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2006 do 9. ure.
Časovna veljavnost ponudb se bo presojala glede na datum 24. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2006
ob 9.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Su 040802-1/2005

Ob-17014/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 103/05 z dne
18. 11. 2005 je bil pod številko Ob-31181/05,
s strani naročnika Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, objavljen javni
razpis: fizično, tehnično in intervencijsko varovanje z receptorskimi deli.
V postopku oddaje javnega naročila je
bil vložen revizijski zahtevek in Državna
revizijska komisija je izdala sklep o delni
razveljavitvi razpisne dokumentacije. Zaradi
navedenega objavljamo spremembe predmetnega javnega naročila in sicer v naslednjih točkah:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: za obdobje od sklenitve
pogodbe (pogodba se bo sklenila nemudoma po izbiri najugodnejšega ponudnika in pravnomočnosti odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika) do
31. 12. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: doda se nova, 5. točka, ki se glasi: licenci
o Zakonu o zasebnem varovanju (Ur. l. RS,
št. 126/03) in sicer licenco za varovanje
oseb, premoženja ter licenco za upravljanje z varnostno-nadzorstvenim centrom ali
namesto slednje fotokopija pogodbe o najemu VNC pri subjektu, ki s takšno licenco
razpolaga.
III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: zaporedni številki 2. in 3. se
črtata.
IV.2) Merila za oddajo:
B1), točka 3. se dopolni in se glasi: ISO
certifikat 9001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne
osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudbe ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 11. uri; Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, soba 309/III.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 6/35-1940/9-06
Ob-17281/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 31/06, dne 24. 3. 2006, pod številko
objave Ob-8379/06 za Revizijo poslovanja
Pošte Slovenije, d. o.o. se spremeni datum
oddaje in odpiranja ponudb:
Oddaja ponudb: 4. 7. 2006 do 12. ure,
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
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in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru.
Odpiranje ponudb: 4. 7. 2006 ob 13. uri
v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala glede na roke, ki so bili objavljeni dne
24. 3. 2006 (ni potrebo prilagati novih dokumentov). Spremeni se veljavnost ponudbe:
ponudba mora biti veljavna do 4. 9. 2006;
posledično se spremeni tudi zahteva po veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, ki mora biti veljavna do 14. 9. 2006.
Rok za izvedbo ostane nespremenjen (30
dni od pridobljenega pisnega mandata + 3
tedne za pripravo zaključnega poročila), črta
se samo zahteva po zadnjem roku izvedbe
(tj. najkasneje do 21. 6. 2006).
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-41/2006/15

Ob-17288/06

Popravek
V javnem razpisu za Priprava investicijske dokumentacije in izvajanje storitev
inženirja za 13 mejnih prehodov - Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48-49,
z dne 12. 5. 2006 Ob-13269/06 in v Glasilu
Evropske skupnosti št. 2006/S 91-097563,
z dne 13. 5. 2006 se popravi III.1.2) točka
in pravilno glasi:
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 izstavljenega računa oziroma potrjenih mesečnih obračunskih situacij.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 9615-2/2006
Ob-16961/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Erika Žnidaršič, tel.
+386/1/24-15-100, e-pošta: gp.surs@gov.si,
faks +386/1/24-15-344.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.stat.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: prosimo,
da zahteve za dodatne informacije pošiljate
na e-naslov: pbss.surs@gov.si. Vprašanja
in odgovori bodo objavljeni na internetnem
naslovu; e-pošta: pbss.surs@gov.si, faks
+386/1/24-15-344,
internetni
naslov:
http://www.stat.si.
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).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Glavna pisarna/Main Office,
»PBSS-2005: Ne odpiraj/Do not open«.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzpostavitev podatkovne baze socialnih statistik za implementacijo EU-SILC.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je izdelava
programske opreme po meri in priprava sistema podatkovne baze socialnih
statistik, ki bo vključeval posamezne administrativne baze podatkov in različne
statistične vire.
Projekt predvideva razvoj programske
opreme za povezovanje podatkovnih virov, njihovo analizo in potrjevanje ter ostale ustrezne statistične postopke (vključno s
pridobitvijo podatkov, formalnimi kontrolami,
urejanju in postopki za imputacije, integracijo, uteževanjem ter analizo podatkov in
prilagoditvijo v statistično okolje).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: računalniške storitve in s tem povezane storitve, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.20.00.00-7, dopolnilni besednjak: storitve
programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 72.23.00.00-6,
dopolnilni besednjak: storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.24.00.00-9, dopolnilni besednjak: storitve
sistemske analize in programiranja.
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:
Pričakovani rezultati:
1) Po meri narejena programska oprema
za povezovanje administrativnih in različnih
statističnih virov, ki zajema vse faze statističnega procesa (od pridobitve podatkov
do končnih statističnih podatkov na mikro in
agregirani ravni) ter povezovanje vseh razvitih komponent v funkcionalno in učinkovito
proizvodnjo podatkov na področju socialnih
statistik. Programska rešitev mora biti dovolj
splošna, da omogoča tudi kasnejše dodajanje dodatnih virov in/ali spremenljivk.
2) Ustrezno izobraženi uslužbenci za
uporabo integriranega sistema (za vsa področja dejavnosti, npr. upravljanje baze, pridobivanje podatkov, vrednotenje in kontrola,
tabelacija, pomoč uporabnikom, IT administracija).
3) Poročila in dokumentacija, ki opisuje
zahteve, arhitekturo, pretok dela in standarde interoperabilnosti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 360.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačila bodo potrjena in
izvedena v dveh delih s strani Statističnega
urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: če je ponudnik joint
venture ali konzorcij dveh ali več pravnih
oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali
vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo
pogodbene pogoje v skladu s slovensko
zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika
določiti enega izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb ne sme biti
spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti, ki
so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljeni, ali
določbami države naročnika;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti pisna dokazila v skladu z nacionalno zakonodajo,
da ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih
kategorij.
Ponudniki morajo predložiti redni izpis
iz sodnega registra, ki dokazuje, da so prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali
samostojni podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika storitev mora biti v razdobju 2003–2005 najmanj
700.000 EUR.
Dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za leta 2003, 2004
in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je podjetje tehnično sposobno izvesti projekt so reference projektov podobne narave. Informacija o najmanj 2 referenčnih projektih podobne narave v zadnjih
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3 letih in število ekspertov, ki so sodelovali
v navedenih projektih, mora biti vpisano v
ustrezni obrazec prijave.
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.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: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5 in največje število 8.
Če bo število prijaviteljev večje od navedenega maksimalnega števila, bodo v primerjavi s postavljenimi merili ugotovljene
relativne prednosti in pomankljivosti posameznih prijav.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.02.01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ali sodelovanju izbranim kandidatom:
21. 7. 2006.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Transition Facility 2004, številka
projekta 2004/016-710.02.01, naslov projekta »Vzpostavitev podatkovne baze socialnih
statistik za implementacijo EU-SILC«.
Odločba komisije št. K(2004) 4183.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.surs@gov.si, faks +386/1/241-53-44.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 9615-2/2006
Ob-16962/06
I.1) Name, addresses and contract point(s), Statistical office of the Republic of Slovenia, Vožarski pot 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Mrs. Erika Žnidaršič, telephone:
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+386/1/241-51-00, e-mail: gp.surs@gov.si,
fax +386/1/241-53-44.
General address of the contracting authority: http://www.stat.si.
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
Statistical office of the Republic of Slovenia, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia, contact point(s): for the attention
of: please send requests for additional information by e-mail to: pbss.surs@gov.si.
All questiones and answers will be published on the internet address (URL), e-mail:
pbss.surs@gov.si, fax +386/1/241-53-44, internet address: http://www.stat.si.
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned
contact point(s).
III) Addresses and contact points to which
tenders/requests to participate must be sent:
Statistical office of the Republic of Slovenia,
Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, contact point(s): for the attention of:
Glavna pisarna/Main Office, »PBSS-2005:
Ne odpiraj/Do not open«.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– body governed by public law;
– general public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: setting up the Social Statistics Database for the implementation of EU SILC te.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 07.
Main place of performance: Slovenia,
Ljubljana.
NUTS code: SI00.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
The object of the contract is to produce
tailor made software and the system of Social Statistics Database that will incorporate
several administrative databases and various statistical sources.
The project requires substantial development of software for linking data sources,
their analyses and validation and other relevant statistical procedures (including acquisition of data sources, formal controls, editing, weighting and imputation procedures,
data integration and analysis and adoption
to the statistical environment).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary: 72.00.00.00-5, supplementary vocabulary: computer and related services,
additional object(s), main vocabulary:
72.20.00.00-7, supplementary vocabulary: software programming and consultancy services, additional object(s), main
vocabulary: 72.23.00.00-6, supplementary
vocabulary: custom software development
services, additional object(s), main vocabulary: 72.24.00.00-9, supplementary vocabulary: systems analysis and programming
services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
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II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
Expected results:
1) Tailor-made software for linking administrative and survey data covering all
needed phases of the statistical process
(from data acquisition to final statistical data
on micro and aggregated level) and integration of all developed components into
functional and effective production system
in the field of social statistics. The software
solution must be general enough to enable
adding additional sources and/or variables
at a later date.
2) Staff properly trained for all operations
of the integrated system (for all fields of activities, e.g. register management, acquisition of data sources, validation and control,
tabulation, help desk support, IT administration).
3) Reports and documentation describing requirements, architecture, workflow and
interoperability standards.
Estimated or range: between value excluding VAT: 360.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion:
Duration: 12 months from the award of
the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference
to the relevant provisions regulating them:
payements shall be authorised and made by
the Statistical Office of the Republic of Slovenia, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia in 2 instalments.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
state of the Contracting Authority and shall,
at the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture
or consortium. The composition of the joint
venture or consortium shall not be altered
without the prior consent in writing of the
Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:
1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
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4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6. they following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above.
Tenderers must submit the extract from
the Register of companies issued by a competent judicial or legal authority of the country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003-2005 must be at
least 700.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of a similar nature.
Information on at least 2 reference
projects of a similare nature in the last 3
years and the number of experts involved
should be included in the adequate application.
Applications should be submitted on
the standard application form (available at
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: yes.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate: envisaged minimum number 5 I
and maximum number 8.
If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is greater than the
maximum indicated, the relative strengths
and weaknesses of the application will be
examined in accordance with the defined
criteria.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.02.01.

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 14. 7. 2006 till
10:00.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to
tender or to participate to selected candidates: 21. 7. 2006.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.02.01, project
title Setting up the Social Statistics Database for the implementation of EU SILC.
Commission Decision No K(2004)
4183.
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: National Review Commission for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, e-mail: dkom@gov.si,
telephone: +386/1/234-28-00, internet address: http://www.gov.si/dkom/?lng=eng, fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals:
The last date for lodging of appeals is
10 days after receiving the decision on the
award of a contract.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Statistical Office of the Republic of
Slovenia, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: gp.surs@gov.si, fax
+386/1/241-53-44.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 6. 6.
2006.
Statistical office of the
Republic of Slovenia
Ob-16768/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3,
p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(1)369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@
mf-rs.si, faks +386(1)369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http:/www.gov.si/mf/slov/index.htm.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo
za finance, Cankarjeva ul. 18/I nadstropje, soba I-04, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(1)369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpis@
mf-rs.si, faks +386(1)369-62-19.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MFERAC03.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in nadgradnja računalniško
podprtega enotnega finančno računovodskega sistema Ministrstva za finance.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000, dodatni predmet(-i): 72230000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: finančno poslovanje
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije »Priprava, izvrševanje, analiza in nadzor državnega proračuna«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet(-i): 72230000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 480,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: vodenje računovodstva
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacij »Glavna knjiga s saldakonti«,
»Sistem vodenja osnovnih sredstev«, »Tolarska in devizna blagajna« in »Stanovanjski
krediti in najemnine«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet(-i): 72230000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 300,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: kadrovska evidenca in obračun
stroškov
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije »Kadrovska evidenca in stroški dela«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet(-i): 72230000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 420,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.200,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT ne glede na število sklopov
za katere se oddaja ponudba.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dan po prejemu 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:
– izpisek iz evidence o registraciji;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek; potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih; lastna izjava, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem; lastna izjava, da ni v kazenskem
v postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem; lastna
izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih ni
bila dokazana huda strokovna napaka na
področju, kije predmet javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predložitev revidirane bilance stanja; predložitev
bonitetnih informacij; dokazila o prometu in
stanju na vseh transakcijskih računih; izjava
revizorja, da ima ponudnik do 30 dni pred
dnevom oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: popis
ponudnikove tehnične opremljenosti; izjava,
da naročnik lahko opravi ogled ponudnikovih zmogljivosti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila;
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila:
1. enotna cena delovne ure,
2. kakovost ponudnika,
3. reference delavcev ponudnika.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2005 /S 231 – 228126 z dne 1. 12.
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: 27. 7. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 91 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, visoko pritličje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54,
p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-16796/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Ana Skobir,
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija,
tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340, elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Mislinja v šolskih
letih 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, na
relacijah OŠ Mislinja in podružničnih šol:
Dolič, Završe in Paški Kozjak ter v 3. OŠ
Slovenj Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Mislinja.
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: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
Občine Mislinja je razdeljeno na relacije, ki
so oblikovane v sklope kot je razvidno iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 9. 2006 in konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna
Občine Mislinja. Rok plačila je 30 dni od
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji iz 41. in 42. člena Zakona o javnih
naročilih, ki so:
– 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
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli postopek podoben
navedenim postopkom;
– da je poravnal davke in prispevke, ki bi
jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da je primerno tehnično in strokovno
usposobljen za opravljanje storitve;
– da ima licenco pristojnega organa za
opravljanje prostega cestnega prevoza oseb
v notranjem cestnem prometu;
– da je sposoben izvesti naročilo in ima
proste kapacitete.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo da ima licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu, ki ga izda Ministrstvo za promet in zveze;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
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2 leti, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotavljanju tehničnih in kadrovskih pogojev za dnevni prevoz učencev
za posamezne sklope za katere je oddal
ponudbo;
– izjava o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in registriranih voznih redih) za
obdobje september 2006–junij 2009 s številom že angažiranih vozil in voznikov);
– seznam vozil, s katerimi bo ponudnik
izvajal prevoze šolskih otrok v Občini Mislinja, kateremu je potrebno priložiti za vsako
vozilo posebej, dokazilo o starosti vozil, kar
se dokaže s fotokopijo prometnega dovoljenja;
– seznam voznikov, ki vozijo vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, kateremu je
potrebno priložiti za vsakega voznika posebej, fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– vozila morajo izpolnjevati vse pogoje
po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 110/94
in spremembe), vozniki pa po 8. členu citiranega pravilnika;
– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila podizvajalcev.
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 vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
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 – 80,
2. reference – 20.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT
na račun št. 01276 – 0100010437, sklic na
številko 00 713099 – 9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila najkasneje do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2006.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 13. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Mislinja
Ob-16797/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktni osebi: Irena Jereb in Tamara Osterman, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-20, faks 02/843-28-50, elektronska pošta: irena.jereb@slov-bistrica.si, tamara.osterman@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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
v osnovne šole v Občini Slovenska Bistrica za šolski leti 2006/07 in 2007/08, z
možnostjo podaljšanja za tri leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Slovenska Bistrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se izvajajo kot pogodbeni ter kot
javni in posebni linijski prevozi. Obseg in čas
relacij je opisan v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008, z možnostjo podaljšanja za 3
leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z DDV z rokom
veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Naročnik bo račun poravnal 30. dan po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazovati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega
naročila skladno z 42., 42a. 45. in 46. členom ZJN-1 in izpolnjevati tudi druge pogoje,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
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Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV z
rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila in voznike iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja, tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa; 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; ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 24. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Partizanska
1, 2310 Slovenska Bistrica.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-16799/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca
Zapušek, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/81-61-227, 07/81-61-200,
faks 07/81-61-210, elektronska pošta: mojca.zapusek@obcina-sevnica.si, internetni
naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: strokovno svetovanje in nadzor pri izvedbi projekta odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje
Save – Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0035/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovno svetovanje in nadzor pri izvedbi projekta odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje
Save – Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica. Ponudba mora zajemati
izvajanje vseh storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica, šifra NUTS:
SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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: strokovno svetovanje in nadzor pri izvedbi projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Sevnica. Obseg zahtevanih del je razviden
iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in z
veljavnostjo150 dni od oddaje ponudbe;
– izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba, ki natančno
opredeljuje odgovornost vseh sodelujočih
ponudnikov pri izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega 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 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.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče 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 oziroma izjava, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno
zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za pravosodje oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika. Potrdilu mora biti priložena 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; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda
Davčna uprava RS. Ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi izjavo, da je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Odgovorni vodja nadzora mora dokazati
izpolnjevanje pogojev v skladu z Zakonom
o graditvi objektov, in sicer:
– izobrazbene kvalifikacije (dokazilo o
končanem šolanju);
– strokovne kvalifikacije (dokazilo o oravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o registraciji pri IZS);
– delovne izkušnje (5 let za odgovornega
vodjo del ali odgovornega nadzornika);
– reference: odgovorni nadzornik je izvajal strokovni nadzor nad najmanj eno čistilno
napravo v zadnjih petih let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0035/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Mojci
Zapušek. Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID
št. za DDV – po faksu 07/81-61-210 na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Sevnica
Ob-16806/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.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: isti kot
v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 317/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava magnetnih listkov za cestninjenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestna baza Postojna.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7810.00.0.0-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe:
1,620.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen 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: 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 317/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu se razpisna dokumentacija interesentu pošlje po
pošti. Plačilo mora biti predhodno izvedeno
na transakcijski račun pri Banki Celje d.d.,
št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 9. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana,
tretje nadstropje, sejna soba št. 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 216/2006
Ob-16839/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, kontaktna oseba: Janez
Gartner, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/59-82-301,
faks +386/1/53-47-997, elektronska pošta:
janez.gartner@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.pef.uni-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta, kontaktna oseba:
Janez Gartner, tajnik fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/59-82-301, 041/695-394, faks
+386/1/53-47-997, elektronska pošta: janez.gartner@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.pef.uni-lj.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani Pedagoška
fakulteta, kontaktna oseba: Janez Gartner,
tajnik fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/59-82-301,
041/695-394, faks +386/1/53-47-997, elektronska pošta: janez.gartner@guest.arnes.si,
internetni naslov: http://www.pef.uni-lj.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Ljubljani Pedagoška fakulteta, kontaktna
oseba: Janez Gartner, tajnik fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/59-82-301, 041/695-394,
faks +386/1/53-47-997, elektronska pošta:
janez.gartner@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.pef.uni-lj.si/.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UL PeF-1/2006-R.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve organizacije in nudenja prehrane (priprava, dostava in postrežba prehrane in pijač) študentom, delavcem ter
zunanjim gostom fakultete z najemom
poslovnega prostora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 55.33.00.00-2, dodatni predmeti:
55.52.00.00-1,
55.32.10.00-6,
55.30.00.00-3, 55.40.00.00-4.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 64290.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: organizacija in nudenje prehrane (kosila, malice) in
pijač študentom, delavcem fakultete in zunanjim gostom fakultete, orientacijsko 600 do
900 obrokov dnevno, v za ta namen najetih
poslovnih prostorih naročnika. Izvrševanje
naročil (kava, pijače, prigrizki) ter raznos le
teh po poslovnih prostorih fakultete. Zagotavljanje dodatne ponudbe za reprezentančne
pogostitve v prostorih naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,137.500 SIT z veljavnostjo do 1. 2. 2007
oziroma do izbora izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo prehrano zaračunaval neposredno kupcem (študentom, delavcem ter drugim morebitnim uporabnikom storitev izvajalca), ki so
kot fizične osebe naročniki storitev izvajalca.
Fizične osebe bodo plačevale prvenstveno
s študentskimi boni, lahko pa tudi z gotovino. V primeru, da naročilo izda naročnik kot
pravna oseba, bo izvajalec naročila obračunaval zbirno mesečno in sicer do 10. dne
v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo
izvajalcu račune plačeval s 30 dnevnim plačilnim rokom. Najemnino za najete prostore
naročnika bo izvajalec plačeval mesečno
vnaprej, do 10. dne v mesecu, za prihodnji mesec. Plačilo stroškov se obračunava
mesečno za nazaj in jih izvajalec plačuje
mesečno, do 10. dne v mesecu za pretekli
mesec. V dogovoru z naročnikom lahko novi
najemnik v najete prostore namesti opremo,
ki jo prevzame od sedanjega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi partnerji in/ali podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma izjava v skladu
z razpisno dokumentacijo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen ter izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov, v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik svoj sedež,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,
– bilanca uspeha za leta 2003, 2004 in
2005 ali BON 1 za ista leta, BON 2 ali BON
3 ali druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvalifikacij in izkušenj vodstvenega, strokovnega in tehničnega osebja, ki bo vključeno v izvedbo javnega naročila,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik bo izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi naslednjih meril:
1. cena obroka – največ 20 točk,
2. višina mesečne najemnine – največ
20 točk,
3. kvaliteta ponudbe – največ 10 točk,
4. pestrost ponudbe – največ 15 točk,
5. usposobljenost ponudnika – največ 7
točk,
6. cena ostale ponudbe po predloženih
cenikih ponudnika – največ 20 točk,
7. dodatna vlaganja ponudnika v opremo in ureditev najetega prostora – največ
8 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se prevzame osebno na sedežu
zavoda vsak dan od 8. do 12. ure, z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 10.000 SIT (DDV ni vključen), na
TRR 01100-6030706731 pri UJP Ljubljana,
s pripisom: za razpisno dokumentacijo.
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: do 1. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 11. uri; v prostorih Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: na razpisu
uspeli ponudnik mora najkasneje do začetka opravljanja dejavnosti pridobiti koncesijo ministrstva za poslovanje s študentskimi
boni, kolikor le te nima že do dne prijave
na razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
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Ob-16860/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, 2000 Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: varovanje premoženja Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra: NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je varovanje premoženja Pošte Slovenije, d.o.o. za obdobje enega leta do 30. 9. 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: PE Murska Sobota
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Murska Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 2
Naslov: PE Celje
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Celje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 3
Naslov: PE Ljubljana
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 4
Naslov: PE Kranj
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Kranj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 5
Naslov: PE Novo mesto
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Novo mesto.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
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Sklop št. 6
Naslov: PE Nova Gorica
1) Kratek opis: varovanje objektov poslovne ente Nova Gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 7
Naslov: PE Koper
1) Kratek opis: varovanje objektov poslovne enote Koper.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 8
Naslov: Uprava družbe
1) Kratek opis: varovanje na objektih
uprave družbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 9
Naslov: PE PLC Ljubljana.
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
Sklop št. 10
Naslov: PE Maribor
1) Kratek opis: varovanje na objektih poslovne enote Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak. glavni predmet:
74610000.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklopi naročila: po poslovnih enotah:
1. PE Murska Sobota,
2. PE Celje,
3. PE Ljubljana,
4. PE Kranj,
5. PE Novo mesto,
6. PE Nova Gorica,
7. PE Koper,
8. Uprava,
9. PE PLC Ljubljana,
10. PE Maribor.
Predmet javnega razpisa je varovanje
premoženja Pošte Slovenije, d.o.o., za obdobje enega leta do 30. 9. 2007.
Ocenjena vrednost brez DDV: 68,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 10% ponudbene vrednosti) in
bančna garancija za dobro izvedbo posla (v
višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, kije predmet razpisa,
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– 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,
– izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka v
razpisni dokumentaciji,
– 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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– fotokopijo veljavne licence za varovanje premoženja v skladu z ZZasV,
– fotokopijo licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov v skladu s 35.
členom ZZasV,
– fotokopijo licence za opravljanje z varnostno nadzornim centrom v skladu s 34.
členom ZZasV,
– izjava ponudnika, da bodo imeli v vsaki
intervencijski skupini vsaj enega varnostnika
s potrdilom Zbornice RS za zasebno varovanje (priloga potrdilo), ki je opravil usposabljanje iz samoobrambe ter borilnih veščin
po programu omenjene zbornice,
– izjava ponudnika, da intervencijski čas
od trenutka sprejema informacije o alarmu,
do prihoda na objekt ne bo daljši od 15
minut. Naročnik si pridržuje pravico, da bo
največ tri krat letno preveril verodostojnost
te izjave,
– izjava ponudnika, da ima zaposlenih
najmanj 300 varnostnikov z veljavnimi službenimi izkaznicami. Ponudnik mora predložiti fotokopije službenih izkaznic ali izpis iz
evidence Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije o številu izkaznic, ki so bile
izdane ponudniku,
– izjava ponudnika, da ima zaposlenih
najmanj 100 varnostnikov s pooblastilom za
nošenje orožja. Ponudnik mora predložiti
dokazila o usposobljenosti varnostnikov za
nošenje in uporabo orožja in fotokopije orožnih posestnih listov za varnostno orožje,
izdanih na podlagi Zakona o orožju,

– izjava ponudnika, da bo za prenos signala alarmnih naprav iz objektov naročnika
do varnostno-nadzornega centra ponudnika
uporabljal sistem GEOCENTREKS. Uporabo tega sistema omogoči naročnik,
– izjava ponudnika, da zagotavlja sistem stalnega nadzora povezave sistema
tehničnega varovanja v objektih naročnika
z varnostno nadzornim centrom ponudnika,
s kodiranim prenosom podatkov (256 bitna
enkripcija). Ponudnik mora predložiti izjavo,
da ima varnostno-nadzornem centru vgrajeno opremo, ki mu zagotavlja sprejem sporočil s kodiranim prenosom podatkov,
– izjava ponudnika in dokazila, da opravlja storitev fizičnega in tehničnega varovanja za najmanj 80 poslovalnic bank ali da
je to dejavnost opravljal tudi v letih 2004 ali
2005. Ponudnik mora predložiti originalna
referenčna potrdila bank, s katerimi dokazuje kvaliteto opravljanja svojih storitev varovanja premoženja,
– izjava ponudnika, da lahko naročnik
v času trajanja sklenjene pogodbe, glede
na poslovne potrebe in varnostno strategijo, uredi prenos alarma na drug varnostni
nadzorni center in da bo zagotovil nemoten prenos signala na tako izbrani varnostni
nadzorni center.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o zasebnem
varovanju.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila
Ponderiranje
1. Cena
75
2. Število zaposlenih
varnostnih tehnikov
15
3. Varnostno nadzorni center
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 42/S.
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:
31. 7. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 9. 10. 2006.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2006 ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-16861/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve Priloga IA – storitve št.
kategorije 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 305/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pregled in preizkušanje opreme pod tlakom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika
v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7413.00.0.0-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe: 540.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik financira izvedbo storitve iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen 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: 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 317/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu, se razpisna dokumentacija v pisni obliki interesentu pošlje po pošti! Plačilo mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri
Banki Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v
elektronski obliki (PDF) brezplačno, ki bo
posredovana interesentu na njegovo pisno zahtevo, katero pošljejo naročniku na
faks 01/300-98-78 ali na e-mail: komerciala@dars.si z navedbo naziva 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 13. uri; DARS d.d.,Dunajska 7, Ljubljana,
tretje nadstropje, sejna soba št. 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16946/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje poslovnih prostorov Geodetske
uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej
posamezne sklope naročila.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.70.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Celje.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Celje: Območna geodetska
uprava Celje z Geodetsko pisarno Slovenske Konjice in Geodetsko pisarno Šmarje
pri Jelšah.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Koper.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Koper: Območna geodetska
uprava Koper z Geodetsko pisarno Sežana,
Geodetsko pisarno Ilirska Bistrica in Geodetsko pisarno Postojna.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Kranj.
3) Obseg ali količina Območna geodetska uprava Kranj: Območna geodetska
uprava Kranj, Geodetska pisarna Jesenice
in Geodetska pisarna Škofja Loka.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ljubljana.
3) Obseg ali količina Območna geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska
uprava Ljubljana z Geodetsko pisarno Cerknica, Geodetsko pisarno Domžale, Geodetsko pisarno Grosuplje, Geodetsko pisarno Kočevje, Geodetsko pisarno Trbovlje in
Geodetsko pisarno Vrhnika.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Maribor.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Maribor: Območna geodetska
uprava Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Murska Sobota: Območna geodetska uprava Murska Sobota z Geodetsko pisarno Ljutomer in Geodetsko pisarno
Lendava.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Nova Gorica: Območna geodetska uprava Nova Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina, Geodetska pisarna Tolmin in
Geodetska pisarna Idrija.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ptuj.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava Ptuj z Geodetsko pisarno Ormož.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Sevnica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Sevnica; Območna geodetska
uprava Sevnica.
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Sklop št. 10
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Slovenj
Gradec.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec; Območna geodetska uprava Slovenj Gradec z Geodetsko
pisarno Ravne na Koroškem.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Območna geodetska uprava Celje:
Območna geodetska uprava Celje z Geodetsko pisarno Slovenske Konjice in Geodetsko pisarno Šmarje pri Jelšah;
2. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper z Geodetsko pisarno Sežana, Geodetsko pisarno
Ilirska Bistrica in Geodetsko pisarno Postojna;
3. Območna geodetska uprava Kranj:
Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Jesenice in Geodetska pisarna
Škofja Loka;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska uprava Ljubljana
z Geodetsko pisarno Cerknica, Geodetsko
pisarno Domžale, Geodetsko pisarno Grosuplje, Geodetsko pisarno Kočevje, Geodetsko pisarno Trbovlje in Geodetsko pisarno
Vrhnika;
5. Območna geodetska uprava Maribor:
Območna geodetska uprava Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: Območna geodetska uprava Murska Sobota z Geodetsko pisarno Ljutomer
in Geodetsko pisarno Lendava;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina, Geodetska pisarna Tolmin in Geodetska pisarna Idrija;
8. Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava Ptuj z Geodetsko
pisarno Ormož;
9. Območna geodetska uprava Sevnica:
Območna geodetska uprava Sevnica;
10. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec z Geodetsko pisarno Ravne
na Koroškem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
31. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na podlagi prejetega računa – 30.
dan od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa;
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
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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;
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;
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;
5. podatki o finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov);
6. tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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 Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
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 za ponudnike, ki
ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehnični usposobljenosti.
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 5. 7. 2006.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 1.000 SIT – podračun EZR št. 01100-1000616337 model:

11 sklic na št. 25127-7141998-99000006
ali brezplačen prevzem na spletnih straneh
Geodetske uprave Republike Slovenije:
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006 ob
12. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 351-005/2006
Ob-16950/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: Aleš Jurič, Tomazinova 2, 1275, Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel. 01/89-62-770,
faks 01/89-62-773, elektronska pošta:
ales.juric@smartno-litija.si, www.smartnolitija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve št. 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del rekonstrukcije dela
lokalnih cest LC 426110 (Bič – Mala Kostrevnica) in LC 138250 (Sobrače – Ježce) v Občini Šmartno pri Litiji.
II. 1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek lokalne ceste
LC 426110 (Bič–Mala Kostrevnica) in LC
138250 (Sobrače–Ježce) v Občini Šmartno
pri Litiji.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
Celotna orientacijska vrednost pogodbenih del: 34,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del v juliju in predvideno
končanje del v septembru 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe kot vrsta
finančnega zavarovanja v višini 3,000.000
SIT, ki mora veljati še 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb; izjava banke,
da bo ponudnik dobil za ves čas trajanja
pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000 SIT za
opravljanje del iz razpisa in jo bo predložil
ob sklenitvi pogodbe; izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% od ocenjene
vrednosti pogodbenih del in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02).
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev. Za pravne osebe,
ki so subjekt vpisa v sodni register, izpisek
iz sodnega registra podjetij, za samostojne
podjetnike posameznike pa potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčne uprave
RS,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; 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, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo: potrdilo ponudnikove
poslovne banke, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran,
ki načeloma ni starejše od 30 dni (BON
obrazci ali podatki iz bilance stanja in bilance uspeha za preteklo leto, ki jih potrdi pristojni davčni urad; izjava o plačilnih pogojih,
da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo (izobrazbene in strokovne kvalifikacije
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče od objave javnega
razpisa do roka, določenega za oddajo ponudb.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, z virma-

Št.

nom na TR Občine Šmartno pri Litiji, št.
01394-0100000193, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo dela lokalnih cest
v Občini Šmartno pri Litiji.
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: 90 dni od roka, določenega za
predložitev ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 9.30; Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-16991/06
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: Urška Mehle, Loti Vereš, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-12,
01/588-97-15, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: urska.mehle@energetika-lj.si,
loti.veres@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: Loti Vereš,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-15, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: loti.veres@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 – 3, 1B – 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-37/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih aranžmajev v tujini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 93.41.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– organiziranje letalskih prevozov v tujino,
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– organiziranje namestitvenih aranžmajev v tujini.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, 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: ponudnik ne sme
imeti neporavnanih obveznosti na transakcijskem računu v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– stalna dostopnost najmanj 8 ur dnevno
ob delavnikih in odzivni čas posredovanja
informacije največ 24 ur od pisne oziroma
telefonske zahteve naročnika v času dostopnosti,
– licenca za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj,
– IATA – mednarodna registracija za ponudnika,
– dokazila o kadrih,
– najmanj 2 referenci za organiziranje
letalskih prevozov v letih 2003 do 2006,
– potrjena izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje
turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS,
št. 55/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-37/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentaci-
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je: pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-37-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 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 tri leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 01-04/06
Ob-17007/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOP
Brežice, kontaktna oseba: Stanko Tomše,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-21-26, faks 07/499-21-15,
elektronska pošta: stanko.tomse@kop-brezice.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01-04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovno svetovanje in nadzor pri gradnji kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in konec 1. 7.
2010.
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 po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev 42. 42.a člena
ZJN-1-UPB-1 mora ponudnik predložiti menico z menično izjavo v višini 10% ponudbene vrednosti brez DDV za zavarovanje
resnosti ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS oziroma izpisek iz druge ustrezne evidence – dokazilo o registraciji;
b) izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki dokazuje, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
c) potrdilo davčnega organa ali drugega
pristojnega organa, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je poravnal obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in druge obvezne dajatve.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
priložijo BON 1/P in BON 2 (oziroma drug
ustrezen BON obrazec za tuje ponudnike),
fizične osebe pa BON 1/SP oziroma ponudnik, ki ima odprt račun pri poslovni banki
lahko priloži mnenje banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) Seznam kadrov predlaganega za vodenje izvedbe javnega naročila z navedbo
izobrazbe in izkušenj.
2) Seznam predvidenih podizvajalcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del s
predložitvijo podizvajalskih pogodb ali pogodb o skupnem nastopanju ali izjavo, da
ponudnik ne bo imel podizvajalcev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije
nakazati na transakcijski račun Komunalno
stanovanjskega podjetja Brežice, odprtega pri NLB št. 02373-0018067247, 15.000
SIT.
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.
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: 6. 7. 2006
ob 11.30; Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250
Brežice – sektor za investicije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
KOP Brežice

Ob-17038/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika
Slovenija,
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Valter Premate (tel. 01/473-46-53), Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-82-01, faks 01/478-81-47, elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala
na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...) Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
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Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi.
Noben izmed računov ponudnika ne sme
biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar
ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2 za vsak
svoj račun. Če se obrazec BON2 za določen
račun ne izdaja, se neblokiranost računa
izkaže z drugim enakovrednim dokazilom
ali potrdilom banke pri kateri ima odprt svoj
račun.
Ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika in s poročilom pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
javnega naročila, poravnal vse svoje obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev
ali kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja celotnega letališkega potniškega terminala v zadnjih desetih letih.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki
teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih petih letih, ki se
nanaša na projektiranje objektov v skladu
z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03), in
sicer: 12 Nestanovanjske stavbe pri katerih je investicijska vrednost objekta najmanj
2.500 mio SIT. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki
jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko
komulirajo. Reference podizvajalcev se ne
upoštevajo.
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Ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in
referencah. Ponudnik mora imeti angažirane vsaj tri osebe z univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri. Vsaj ena oseba, ki jo ponudnik navede na seznamu mora izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta in
odgovornega vodjo projekta po določbah
Zakona o graditvi objektov, kar ponudnik izkaže z odtisom imenske štampiljke te osebe
z identifikacijsko številko vpisa v ustrezno
zbornico na obrazcu »izjava o zaposlenih
osebah« poleg imena te osebe. V primeru,
da te osebe niso v delovnem razmerju pri
ponudniku mora predložiti pogodbo o delu
ali drugo pogodbo na podlagi katere bodo
te osebe izvajale javno naročilo. V primeru, da se kot odgovorni projektant angažira
tuja oseba, ki ni vpisana v imenik pri pristojni poklicni zbornici, mora ponudnik za
takšno osebo predložiti dokazilo o vpisu v
tujo zbornico in dokazilo o vzajemnosti v
smislu 46. člena ZGO-1.
Ponudnik mora navesti seznam vseh morebitnih podizvajalcev in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti
celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko
izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni
v ponudbi.
Ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-8315/06 z dne 24. 3.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 14.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 6. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
11. uri; v sejni sobi Ministrstva za promet,
Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; projekt se sofinancira iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 405-05/04-1
Ob-17040/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Vi-
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ljem Vesel, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, Slovenija, tel. 01/835-01-10,
faks 01/835-01-02, elektronska pošta: viljem.vesel@loski-potok.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prostorski akti Občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok 2007.
I. Strategija prostorskega razvoja Občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok 2007
(SPRO RSLP 07);
II. Prostorski redi občin 2007;
II.a Prostorski red Občine Ribnica (PRO
R 07);
II.b Prostorski red Občine Sodražica
(PRO S 07);
II.c Prostorski red Občine Loški Potok
(PRO LP 07);
III. Strokovne podlage za prostorske akte
Občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok 2007
(SPPA O RSLP 07);
III.a Analiza stanja in teženj s podrobnimi
strokovnimi podlagami po naseljih (AST);
III.b Analiza razvojnih pobud (ARP);
III.c Analiza razvojnih potreb in možnosti
dejavnosti (ARPMD);
III.d Urbanistične zasnove (UZ) in krajinske zasnove (KZ) za naselja ter območja,
predvidena za razvoj in prenovo oziroma
sanacijo;
III.e Študija ranljivosti prostora in okoljsko poročilo (ŠRP, OP);
III.g Program opremljanja za komunalno
infrastrukturo (POKI).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje vseh treh občin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, izvedba v 15
fazah, dokončanje 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del, na podlagi
izstavljenega računa, in sicer v roku 60 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba za skupno izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– 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
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
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– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečaju ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun in da je
celotni letni prihodek ponudnika v vsakem
izmed preteklih treh poslovnih let (2003,
2004, 2005), oziroma za obdobje poslovanja na tem področju, ki je predmet razpisa,
znašal najmanj 40 mio SIT,
– da ima ustrezne reference,
– da je ustrezno tehnično usposobljen,
– da zagotavlja projektno skupino z
ustrezno izobrazbo in interdisciplinarno sestavo,
– da se strinja z razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz registrskega sodišča o registraciji, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje ali
pristojnega sodišča, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejši od 1
meseca,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudnik ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (staro
največ 1 mesec),
– izjava, da ima poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi države.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad. Ponudnikov letni prihodek v
vsakem izmed preteklih poslovnih let (2003,
2004, 2005), oziroma za obdobje poslovanja
na tem področju, ki je predmet razpisa mora
znašati najmanj 40 mio SIT. Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji. Priložena mora biti izjava, da v celoti sprejema
razpisne pogoje v razpisni dokumentaciji za
izdelavo »Prostorskih aktov Občin Ribnica,
Sodražica in Loški Potok 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.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: 430-0007/206.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2007.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01266-0100005592 s pripisom za PA treh
občin.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: do 1. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki ali njihovi
predstavniki s pisnim pooblastilom za sodelovanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 9. uri, na Občini Loški Potok, Hrib-Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Občina Loški Potok
Ob-17059/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Greta Auguštin, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/306-11-00, faks 07/306-11-30,
elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net,
internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razširitev poslovne cona
Rudnik Kanižarica (TRIS Kanižarica).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter izdelava investicijskega
programa za potrebe opremljanja s cestnim omrežjem, s komunalno, telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo v predvidenem razširjenem območje
poslovne cone Rudnik Kanižarica (TRIS
Kanižarica) ter izdelava študije izvedljivosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: na
osnovi že izdelanega idejnega projekta izdelava PGD/PZI za komunalno infrastrukturo, cestno omrežje, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na razširjenem
območju Poslovne cone Rudnik Kanižarica
ter izdelava investicijskega programa in študije izvedljivosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 12. 10. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni po izstavitvi računa za opravljeno storitev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih

ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa in ostala zahtevana dokazila po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo banke o
ponudnikovi solventnosti in ostala zahtevana dokazila po razpisni dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam ključnih strokovnjakov
z življenjepisi in ostala zahtevana dokazila
po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04); Zakon o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na EZR
01217-010001585 s pripisom za Poslovno
cono Rudnik Kanižarica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PHARE 2003 Ekonomsko socialna
kohezija Razvoj poslovnih con.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Občina Črnomelj
Ob-17061/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija
Šamprl, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430-6/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Hajdina in na relacijah iz Občine Hajdina
v Ptuj (otroci v prilagojenih programih),
ter prevozi v šole v naravi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hajdina, Ptuj.
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: prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Hajdina in na
relacijah iz Občine Hajdina v Ptuj (otroci v
prilagojenih programih), ter prevozi v šole
v naravi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: vse šolske dni v šolskih letih
2006/2009.
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: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z zakonom.
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 ponudbi priložiti dokumente in izjave, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun 01359-0100017622 Občine
Hajdina, za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do 31. 8. 2009.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 12. uri; prostori Občine Hajdina.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Občina Hajdina
Ob-17130/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geodetska uprava RS, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.jurcan@gov.si.
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: 07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava baze postopkov in logičnega modela nepremičninskih evidenc po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin – zasnova
CBN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba pri izvajalcu,
dobava pri naročniku.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti,
– bančna garancija oziroma menica za
odpravo napak v garancijskem roku,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje obveznosti iz naslova plačila
podizvajalcem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz 2. člena (1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, korupcije iz 3. člena Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in 3. člena (1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti in
pranja denarja iz 1. člena Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
30).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
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potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih
je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi,
kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem,
ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno
nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik
sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.):
– ponudnik mora razpolagati z zadostno
sodobno HW in ustrezno SW opremo (ki
je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela)
in omogoča rešitve na naročnikovi strojni
in programski opremi, ki je navedena v tej
razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta in najmanj dva strokovna sodelavca, ki
bosta ključno pokrivala vsebinski del,
– izobrazba vodje in strokovnih sodelavcev, ki bodo ključno pokrivali strokovni del, mora biti najmanj visoka. Vodja ali
vsaj eden od strokovnih sodelavcev, ki bo
ključno pokrival vsebinski del, mora imeti
izobrazbo s področja informatike, ostali pa
iz področja informatike, geodezije, organizacije dela ali podobnih vsebin. Vodja ali
vsaj eden od ključnih strokovnih sodelavcev mora imeti najmanj visoko izobrazbo,
smer geodezija,
– vodja projekta mora izkazovati izkušnje
pri vodenju podobnih projektov v letih od
2003–2005. Za podobne projekte se štejejo
vsebine, s področij za katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev,
– strokovna sodelavca, ki ključno pokrivata vsebinski del, morata izkazovati vsaj
triletne izkušnje na projektih s podobno ali
sorodno vsebino. Za podobne ali sorodne
vsebine se štejejo vsebine s področij, za
katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev,
– vodja projekta oziroma strokovni sodelavec, ki ključno pokriva vsebinski del in ki
ima izobrazbo s področja informatike, mora
imeti najmanj tri leta izkušenj iz računalniškega programiranja,
– vodja projekta in oba strokovna sodelavca, ki ključno pokrivata vsebinski del,
mora imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani
pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23 in OBR 27.
Če so bili kupci naročniki po Zakonu o
javnih naročilih, mora biti dokazilo (obrazec
o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga
izda in podpiše odgovorna oseba pristojnega organa. Če kupci niso bili naročniki po
zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
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ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference vodje naloge in strokovnih
sodelavcev, ki ključno pokrivajo strokovni
del izvedbe pogodbenega dela,
3. število človek/dni za zaposlene pri naročniku.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-21/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: plačilo naročnik
poravna po dokončnem prevzemu zadnje
naloge oziroma pogodbenega dela kot celote, in sicer v enkratnem znesku, v višini
100% vrednosti pogodbenega dela.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 16. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-17139/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Renata
Marolt, Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-84-00, faks 03/703-84-10,
elektronska pošta: Obcina@braslovce.si, internetni naslov: www.braslovce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz šolskih otrok v Občini Braslovče za šolsko leto 2006/2007 z možnostjo
podaljšanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Braslovče.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007 z možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 13. uri; Občina Braslovče, Braslovče 22,
Braslovče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Občina Braslovče
Ob-17171/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sodražica, kontaktna oseba: Sabina Štupica, Sodražica, 1317 Trg 25. maja 3, Slovenija, tel. 01/836-60-03, faks 01/837-10-04,
elektronska pošta: obcina@sodrazica.si, internetni naslov: www.sodrazica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih šolskih prevozov v
Osnovno šolo dr. Ivan Prijatelj Sodražica
v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot 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: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 10% ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje prevoza
oseb,
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila in voznike iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, finančne in kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare,
– da upošteva urnik prevozov, ki ga določi skupaj s pooblaščenim predstavnikom
šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno 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 in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi prevažajo skupine otrok in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze potnikov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na EZR: 01379-0100005681
pred dvigom razpisne dokumentacije z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije in s pripisom šolski
prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 17. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ali njegovi zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 8.30, sejna soba Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, Sodražica.
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: 9. 6. 2006.
Občina Sodražica
Ob-17218/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZPC, SCP d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Marok, univ. dipl. inž. grad.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-40-26, faks 01/547-40-44, elektronska pošta: Marko.marok@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna oseba:
Alenka Ovsenek, dipl. ekon., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti na AC Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km
6+700 do km 10+847 in priključne ceste
Nova Zrkovska cesta, II. etapa od km 1+905
do km 3+685.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka 000335/2006.
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izvedba zunanje kontrole kakovosti na AC
Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km
10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska
cesta, II. etapa od km 1+905 do km 3+685.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri gradnji avtocest
iz RNPIAC v RS na AC odseku Pesnica–Slivnica:
a) pododsek Ptujska cesta – Zrkovska
cesta od km 6+700 do km 10+847 in
b) priključna cesta Nova Zrkovska cesta
2. etapa od km 1+905 do km 3+685,
s pripadajočimi deviacijami, objekti,
opremo ter komunalno in energetsko infrastrukturo.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
izvedba zunanje kontrole kakovosti na AC
Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km
10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska
cesta, II. etapa od km 1+905 do km 3+685.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2006 in/ali konec
marec 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Povprečni letni promet izvedenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1(h) teh
Navodil ponudnikom v višini 110 mio SIT za
vsa razpisana dela.
b) Uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvajanje kontrole kakovosti) v zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1(i) teh Navodil ponudnikom.
c) Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti minimalno potrebne opreme za
izvedbo del po tem razpisu kot je navedena
v točki 5.1(j) teh Navodil ponudnikom.
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d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za
posamezna področja, vključno z zunanjimi
sodelavci.
Ponudnik mora zagotoviti v naslednjih
odstavkih določeno število vodstvenih delavcev za koordinacijo in za posamezno
področje dela. Dokazil o kvalifikacijah in izkušnjah kadrov mora ponudnik posredovati
v primeru naknadne pisne zahteve naročnika.
Vodenje in organizacija
Ponudnik mora biti organiziran tako, da
je zagotovljena ustrezna koordinacija med
Naročnikom DARS, d.d., njegovim pooblaščenim inženirjem in vsemi lastnimi notranjimi organizacijskimi strukturami. Za vodenje
in organizacijo je zato potrebno zagotoviti
najmanj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja tehnične smeri, ki mora imeti
vsaj pet let delovnih izkušenj na področju
zagotavljanja in kontrole kvalitete pri izgradnji avtocest ali drugih zahtevnih objektov.
Naloga strokovnjaka za vodenje in organizacijo bo koordiniranje aktivnosti izvajalca, komuniciranje z naročnikom, njegovim
inženirjem in izvajalcem gradbenih del ter
izvajanje vseh ostalih potrebnih aktivnosti
za realizacijo prevzetih del.
Zemeljska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri zemeljskih delih.
Asfalterska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik s tremi leti delovnih izkušenj, oba
pri asfalterskih delih.
Hidroizolacijska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri hidroizolacijskih delih.
Betonerska dela
Najmanj tri diplomirane inženirje tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in ostala dva
njegov namestnik ter strokovni pomočnik z
najmanj tremi leti delovnih izkušenj, vsi pri
betonerskih delih.
Jeklarska dela in trajna geotehnična sidra
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri jeklarskih delih.
Odvodnjavanje
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri polaganju in preskušanju kanalizacijskih vodov.
Oprema objektov
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo
objektov.
Oprema cest
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo cest.
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Posamezni strokovnjak lahko opravlja
storitve največ za dve področji del, kar pomeni, da je lahko v prilogi 5.1 (k) posameznik naveden največ dvakrat.
e) Prikaz tekočih sredstev v višini
30,000.000 SIT razvidnih iz revidiranih bilančnih izkazov ali izjavo banke o možnosti
najetja posojila kot navedeno v točki 5.1(m)
teh Navodil ponudnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika ter
primerki njihovih verificiranih podpisov z
navedbo, da pooblaščeni delujejo v imenu
in za račun ponudnika in podpisujejo dokumente v imenu in za račun ponudnika.
(b) Redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila.
(c) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
(d) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo mora odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
(e) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Izpisek mora odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
(f) Potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
(g) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane. Potrdilo mora odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
Ponudnik lahko, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk (b), (c), (d), (e) in
(g) predloži potrdilo GZS, OZS in druge z
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi
pooblastili v skladu z 42.c členom ZJN-1.
Če ponudnik predloži potrdilo tujega organa, pooblaščenega za izdajo potrdil, ekvivalentnih potrdilu iz 42.c člena ZJN-1, mora
naročnik ugotoviti dejansko ali pravno vzajemnost, ki jo mora dokazovati ponudnik, ki
se nanjo sklicuje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):

– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, v višini 30,000.000
SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih, z zneski,
letom dokončanja in seznamom državnih
ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del
po pogodbi, in seznam ostale opreme, ki
je predmet ocenjevanja sposobnosti ponudnika.
Ponudnik naj tudi označi ali je oprema v
lasti ponudnika oziroma bo na voljo na kak
drug način.
Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa,
pogodbe o nakupu ali na kak drug način)
do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da
bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v
ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za
njihovo uporabo.
Ponudnik naj tudi navede, ali so naprave
in oprema v lasti ponudnika oziroma bodo
na voljo na kak drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000335/2006.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-17291/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-70, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: japti@japti.si, internetni
naslov: http://www.japti.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, kontaktni
osebi: Alenka Hren in Tadeja Kovač, Ljubljanska 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-31-52, faks 03/425-31-80, elektronska pošta: tadeja.kovac@japti.si, internetni
naslov: http://www.japti.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, kontaktni osebi:
Alenka Hren in Tadeja Kovač, elektronska
pošta: tadeja.kovac@japti.si, internetni naslov: http://www.japti.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 11.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za izbor izvajalcev podpornih storitev na lokalnem nivoju
na podlagi Programa dela Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije za leto
2006 v okviru programa: Krepitev podpornih
storitev mreže lokalnih podjetniških centrov
na področju pospeševanja podjetništva na
lokalni ravni za leto 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
a) informiranje vseh ciljnih skupin
MSP in potencialnih podjetnikov na posameznem območju Republike Slovenije,
ki obsega:

Št.

– pridobivanje ključnih informacij lokalnega oziroma regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine MSP in potencialne
podjetnike na ključnih področjih poslovanja
podjetji in podjetnikov,
– redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e bilten Moj spletni
priročnik in ostali paketi informacij),
– priprava in posredovanje odgovorov na
posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
– izvajanje informativno – promocijskih
delavnic za vse ciljne skupine uporabnikov
v sodelovanju z JAPTI, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni
inštrumenti,
– izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov
podpornih storitev in za dvig podjetniške
kulture na lokalnem območju.
b) osnovno svetovanje, ki ni povezano z izdajo vavčerjev (spletni naslov:
http://www.japti.si/index.php?id=1266)
– izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem in
razvojem podjetji ter osnovno svetovanje
potencialnim podjetnikom.
c) izvajanje postopkov registracij:
– zagotovitev statusa e-VEM registracijske točke in izvajanje registracij samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb in postopkov statusnih sprememb z uporabo eVEM aplikacije, najkasneje do 31. 8. 2006,
– izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah
uporabnikov,
– merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM.
d) ostale aktivnosti
– oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
– letna izvedba ankete in intervjujev med
uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev,
– ažuriranje podatkovne baze ponudnika
(vsak izbran ponudnik bo prejel dostopno
geslo do podatkovne baze).
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:
74.14.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
2) Kratek opis: izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP in potencialnih podjetnikov v Republiki Sloveniji, ki
se uvrščajo v seznam statističnih regij A. V
seznam regij A, ki najbolj zaostajajo v razvoju, se uvrščajo statistične regije: Pomurska,
Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
2) Kratek opis: izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP in potencialnih podjetnikov v Republiki Sloveniji, ki
se uvrščajo v seznam statističnih regij B. V
seznam B regij se uvrščajo statistične regije: Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in
Jugovzhodna Slovenija.

62-63 / 16. 6. 2006 /

Stran

4771

Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
2) Kratek opis: izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP in potencialnih podjetnikov v Republiki Sloveniji, ki
se uvrščajo v seznam statističnih regij C. V
seznam C regij se uvrščata statistični regiji:
Goriška in Gorenjska.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
2) Kratek opis: izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP in potencialnih podjetnikov v Republiki Sloveniji, ki
se uvrščajo v seznam statističnih regij D. V
seznam D regij se uvrščata statistični regiji:
Obalno-kraška in Osrednjeslovenska.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna vrednost javnega naročila: 101,666.000
SIT neto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pravni status
– Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Ponudnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
– 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. Ponudnik je dolžan
priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Kolikor se za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje
ne zahteva.
– Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
– Ponudnik mora biti samostojna pravna
oseba, ki opravlja svojo dejavnost nepridobitno, kar mora biti opredeljeno v ustanovnem
ali drugem ustreznem aktu ponudnika. Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali drugi ustrezni akt.
– V primeru, da ima ponudnik tudi status regionalne razvojne agencije v skladu
z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja mora biti ob ponudbi priložena izjava o delitvi funkcij, ki se opravljajo
za RRA in funkcij ter nalog, ki jih opravlja
kot lokalna podporna institucija in izkaz o
izvajanju opravljanja podpornih storitev, ki
so predmet tega razpisa.
Tehnična opremljenost:
Prostorski pogoji: ponudnik mora imeti
ustrezne delovne in pomožne prostore (najmanj 35 m2) s pisarniškim pohištvom (miza,
omara, predalčnik, miza za sestanke s 4-6
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stoli), ustrezno informacijsko in komunikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, pretvarjanje pisnih
dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje dokumentov v elektronski obliki in stalen
dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi
varnostnimi zaščitnimi sredstvi.
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta,
naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen ločen prostor za sprejem
uporabnikov.
Kadrovska zasedba:
Ponudnik mora zagotoviti vsaj 3 osebe,
od katerih mora vsaj ena imeti opravljeno
osnovno usposabljanje za uporabo e -VEM
aplikacije za potrebe izvajanja registracij
najkasneje do 31. avgusta 2006, kot sledi
v nadaljevanju:
Svetovalec 1 (generalist): opravljen izpit za splošnega podjetniškega svetovalca
– generalista in v rednem delovnem razmerju s ponudnikom (za določen ali nedoločen
čas) na dan objave javnega naročila.
Svetovalec 2 (informator): vsaj 6. stopnja
izobrazbe in vsaj 1 leto delovnih izkušenj
informiranja in dela z ciljno skupino uporabnikov in v rednem delovnem razmerju s
ponudnikom (za določen ali nedoločen čas)
na dan objave javnega naročila.
Svetovalec 3 (projektni vodja): izkušnje v
vodenju in izvedbi vsaj 3 razvojnih projektov
na področju razvoja podjetništva ter mikro,
malih ali srednje velikih podjetij v Sloveniji.
Biti mora v rednem delovnem razmerju s
ponudnikom (za določen ali nedoločen čas)
ali na podlagi drugih oblik pogodbenega sodelovanja na dan objave javnega naročila.
Za svetovalce 1, 2 in 3 se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje angleškega jezika.
Drugi pogoji:
Ponudnik mora k ponudbi predložiti pisma o nameri, v katerem mora biti izkazana
podpora s strani občin in drugih lokalnih
partnerjev akterjev, o sodelovanju pri izvajanju tovrstnih podpornih storitev za MSP in
potencialnih podjetnikov, ki so predmet tega
javnega naročila.
Ponudnik mora pokrivati območje v Republiki Sloveniji z najmanj 25 000 prebivalci ali 750 mikro, malimi in srednje velikimi
podjetji. V kolikor je ponudnik po seznamu
regij v regiji A ali B (VIR: Ur. l. RS, št. 44 z
dne 1. 6. 2001 – Navodilo o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud pomembnih
za skladni regionalni razvoj) lahko pokriva
območje tudi z manj kot 25000 prebivalci ali
manj kot 750 mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. Priloga – Izjava, VIR Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Podatki o številu poslovnih
subjektov, vpisanih v Poslovnem registru
Slovenije na dan 31. 12. 2005.
Reference ponudnika:
– Reference ponudnika pri izvajanja
brezplačnih podpornih storitev za MSP in
potencialne podjetnike na področju informiranja, osnovnega svetovanja (ki ni povezano z vavčerji) in registracij v obdobju januar
do junij 2006.
– Izvedba vsaj 8 referenčnih projektov v
letih 2003, 2004, 2005 in 2006 na področju
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razvoja podjetništva na območju Republike
Slovenije v vrednosti posameznega projekta
najmanj en milijon tolarjev neto. Izvzeti so
projekti, katerih naročnik je bil JAPTI (ali
njegov pravni predhodnik PCMG).
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. število enot malih in srednje velikih
podjetij, ki spadajo v posamezno območje,
ki ga ponudnik pokriva (50 točk),
2. cena (50 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 10. uri; Javna agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana (8. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izvedbeni akcijski načrt za izvajanje podpornih
aktivnosti, ki so predmet tega javnega naročila, za obdobje avgust–december 2006
v skladu s pričakovanimi rezultati. Ključne
aktivnosti na podlagi predloženega akcijskega načrta se morajo izvesti najkasneje do
30. novembra 2006.
Če ima ponudnik sedež v tuji državi,
mora dokazila, ki dokazujejo dejstva, ki jih
zahteva naročnik, in so jih izdali pristojni
organi za izdajo teh dokazil v tuji državi,
predložiti v prevodu sodno zapriseženega
prevajalca v slovenski jezik.
Naročnik bo izvedel informativni sestanek za ponudnike, ki bo, dne 29. 6. 2006, ob
uri 14. uri, na naslovu GEA College, (Predavalnica 1), Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 1374-01
Ob-17307/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Karmen Verbovšek, Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-43.
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.
II.1) Opis: prevrednotovanje nepremičnin
za potrebe računovodskega poročanja.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03 S /2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevrednotovanje nepremičnin za potrebe računovodskega poročanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
NUTS: SI00.
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: nepremičnine se nahajajo na različnih lokacijah
po Sloveniji in so opredeljene v 5 sklopih po
regijah (Ljubljanska in Gorenjska, Primorska, Dolenjska, Štajerska in Prekmurska ter
Zasavska regija).
II. 3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
z rokom zapadlosti do 15. 11. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje:
– iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 42.
člena ZJN-1,
– iz 42.a člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej točko III. 2.1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1
(E. Finančna disciplina in A.I.4 ponudnikovi
prihodki v zadnjem bilančnem obdobju).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, strojev in opreme, ki ga je izdal
Slovenski inštitut za revizijo, ki mora biti veljavno najmanj do konca trajanja pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski zakon.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
01100-6030230073 z navedbo »Ponudba
prevrednotevanje.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do podpisa pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija in zakoniti zastopniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 9. uri, Ljubljana, Dunajska 106, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Zavod RS za blagovne rezerve

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Miran Jankovič, Jože Blagotinšek, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 17/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
betonski drogovi – 150 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 17/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/5485-023).
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7.
2006 ob 10. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miran Jankovič, univ. dipl. inž. el., tel. 07/481-17-01
GSM 041/797-253, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16947/06
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, Jože
Orožim – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
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za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del, Jože Orožim, tel. 02/22-00-173
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: hidravlično ročno in električno orodje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 11,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 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: 20. 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: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 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, Jože Orožim,
tel. 02/22-00-173 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16949/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del; Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/2200-129, 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 Ma-
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ribor, 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:
vijačni material in material za ozemljevanje:
A) vijačni material;
B) material za ozemljevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: vijačni material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: material za ozemljevanje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
18,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 32,000.000
SIT brez DDV; sklopi: A: 14,000.000 SIT, B:
18,000.000 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 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: 18. 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: 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: 18. 7. 2006
ob 12. 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; Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16951/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ma-
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ribor, 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:
varovalke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali 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: 35,000.000
SIT brez DDV.
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.
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 – 96 točk,
2. certifikat SIST EN ISO ali podobno
– 2 točki,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.

Št.

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: 18. 7. 2006 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: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 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, Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 026300
Ob-17125/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
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 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalov za odvod padavinskih
vod s pobočja Golovca v Grubarjev prekop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Golovec pri Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradnja kanalov za odvod
padavinskih vod s pobočja Golovca v Grubarjev prekop.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 141 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: izgradnja kanalizacije v dolžini 141 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 50 dni od oddaje naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 14 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 026300
Ob-17126/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije po Bogišičevi ulici;
VI 2/1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bogišičeva ulica v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: obnova kanalizacije po
Bogišičevi ulici; VI 2/1.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 144 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: izgradnja kanalizacije v dolžini 144 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 50 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 15 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 8.20, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 026300
Ob-17127/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
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 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije po Svetčevi ulici
– VS 3/1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Svetčeva ulica v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: obnova kanalizacije po
Svetčevi ulici – VS 3/1.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 230 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: izgradnja kanalizacije v dolžini 230 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 8.40, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 026300
Ob-17128/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
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 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije po Oražnovi ulici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Oražnova ulica v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: obnova kanalizacije po
Oražnovi ulici.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 355 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
III.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije v dolžini 355 m.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 9. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Št. 026300
Ob-17129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-332, faks
+386/(0)1-5808-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

Št.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije po Ulici Marka Šlajmerja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ulica Marka Šlajmerja
v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: obnova kanalizacije po
Ulici Marka Šlajmerja.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 185 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: izgradnja kanalizacije v dolžini 185 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 50 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 22 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 9.20; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Storitve
Ob-16801/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danica
Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IB – 27. druge storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PZR,
PGD, PZI in PID za vgradnjo TR III 20 MVA
110/20 kV in PGD za dograditev stikališča
20 kV v RTP 110/20/10 kV Trnovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga 1B, 27 – druge
storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 4/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu in davčni številki
in navedbo oznake blago 4/06-S. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/5485-023).
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7.
2006 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan Vižintin, tel. 03/420-13-50, GSM
041/797-251 za tehnični del in Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473 – za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Elektro Celje, d.d. – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 0002102
Ob-17021/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Jurjevčič, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Andrej.jurjevcic@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: http://www.geoplin-plinovodi.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/27/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava cenilnih zapisnikov za potrebe
pridobivanja stvarnih pravic na predvideni trasi plinovoda 5 RP Vodice – RP Jarše
/ R51 RP Jarše – Te-Tol.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izdelava cenilnih zapisnikov gradbene stroke.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izdelava cenilnih zapisnikov kmetijske stroke.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca. 400
cenilnih zapisnikov kmetijske ali gradbene
stroke.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: okvirni rok začetka izvajanja javnega naročila je julij 2006, okvirni rok končanja
izvajanja javnega naročila je do konca leta
2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
morajo skupni ponudniki predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo.
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.
3. Ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji
kot 5,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo cenilnih zapisnikov gradbene stroke
(sklop 1), mora imeti za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
enega sodnega cenilca gradbene stroke, ki
bo odgovoren za izvedbo predmeta javnega
naročila.
Ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo
cenilnih zapisnikov kmetijske stroke (sklop
2), mora imeti za nedoločen čas s polnim
delovnim časom zaposlenega vsaj enega
sodnega cenilca kmetijske stroke, ki bo odgovoren za izvedbo predmeta javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– cena storitve,
– število izdelanih cenilnih zapisnikov za
potrebe plinovodov,

– odzivni čas,
– rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/27/2006/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006, najkasneje do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 7. 2006, najkasneje do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006,
ob 11. uri, na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Ob-17033/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Jurjevčič, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Andrej.jurjevcic@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: http://www.geoplin-plinovodi.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/28/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev pridobivanja stvarnih pravic za
potrebe gradnje plinovoda M5 RP Vodice
– RP Jarše / R51 RP Jarše – Te-Tol.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca. 400
pogodb o pridobitvi stvarnih pravic.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: okvirni rok začetka izvajanja javnega naročila je julij 2006, okvirni rok končanja izvajanja javnega naročila je konec
leta 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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Ob predložitvi ponudbe mora ponudnik
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
V 10 dneh po podpisu pogodbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
brez upoštevanja DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
morajo skupni ponudniki predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo.
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.
3. Ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji
kot 40,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih treh
letih pred objavo javnega naročila vsaj tri
reference s področja pridobivanja stvarnih
pravic za infrastrukturne objekte, pri čemer
se upoštevajo zgolj naročila, ki so zajemala
pripravo najmanj 200 pogodb o pridobitvi
stvarnih pravic.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposleni vsaj
dve osebi, z najmanj 7. stopnjo izobrazbe upravne ali pravne smeri, od katerih je
bila vsaka odgovorna za pripravo vsaj 100
pogodb o pridobivanju stvarnih pravic in ki
bosta odgovorni za izvedbo predmeta tega
javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– cena storitve na enoto,
– število sklenjenih pogodb o pridobivanju stvarnih pravic za potrebe plinovodne
infrastrukture,
– število sklenjenih pogodb o pridobivanju stvarnih pravic za neplinovodne infrastrukturne objekte.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/28/2006/UDSPS.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006, najkasneje do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 7. 2006, najkasneje do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 9. uri; na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 418-0004/00002-100014/06 Ob-17165/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Darja Brodt, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri gradnji novega centra za kontrolo zračnega prometa (ATCC
Ljubljana) in kontrolnega stolpa.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.00.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.23.12.00-9; 74.26.21.00-4.
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: storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora se nanašajo na celoten čas
izvajanja gradnje novega centra za kontrolo
zračnega prometa (ATCC Ljubljana) in kontrolnega stolpa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo izvajalo v mesečnih obrokih na osnovi
izstavljenih mesečnih situacij – računov, ki
bodo skladni z napredovanjem del in skladni
s potrjenim finančnim planom po realizaciji
posameznih situacij iz postavk navedenih v
obrazcu A-10 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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu; v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
v primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj;
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. kratkoročni koeficient (stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti) v zadnjih dveh
letih (2004 in 2005) ni bil manjši od 0,8. V
primeru manjšega koeficienta mora biti izkazan preliv kratkoročnih virov v dolgoročne;
v primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj;
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti; v primeru
partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj;
6. ponudnik mora izkazati minimalno: a)
eno referenco izvedbe storitev svetovalnega
inženiringa in strokovnega nadzora objekta v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne kvalifikacije vrst objektov in določitvi
objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št.
33/03), in sicer: 12 nestanovanjske stavbe,
122 upravne in pisarniške stavbe, pri čemer
je vrednost GOI del podane reference najmanj 2.300,000.000 SIT v zadnjih petih letih;
in b) eno referenco izvedbe storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora objekta v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov in
določitvi objektov državnega pomena (Ur. l.
RS, št. 33/03), in sicer: 12 Nestanovanjske
stavbe, 124 stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij, pri čemer je vrednost GOI del podane reference
najmanj 2.300,000.000 SIT v zadnjih petih
letih;
7. kadrovski pogoji: ponudnik mora imenovati delovno skupino najmanj 4 članov
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odgovornih nadzornikov, vodja delovne skupine je lahko obenem tudi odgovorni nadzornik posameznih del. Ekipa nadzornikov
mora biti sposobna izvesti oddane storitve
v celoti in izpolnjuje najmanj naslednje kadrovske pogoje: a) ponudnik mora imeti
sklenjeno redno delovno razmerje z vodjo
delovne skupine, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: - univ. dipl. inž. grad. – 10 let
delovnih izkušenj s področja inženiring ali
nadzora – članstvo v IZS, b) ponudnik mora
imeti sklenjeno redno delovno razmerje s
člani delovne skupine, ki jo sestavlja najmanj: – 1 dipl. inž. grad., članstvo v IZS
– 1 dipl. inž. stroj., članstvo v IZS – 1 dipl.
inž. el., članstvo v IZS – vsak član delovne
skupine mora imeti najmanj 5 let delovnih
izkušenj s področja inženiringa ali nadzora.
Vsak odgovorni nadzornik mora izkazati
dobro opravljeno strokovno nadzorstvo ali
inženiring storitve na najmanj dveh zahtevnih objektih v zadnjih petih letih. Vrednost
vsake prijavljene reference mora biti vsaj
1.500,000.000 SIT. Reference morajo biti
opravljane v Sloveniji in v skladu s slovensko zakonodajo.
8. ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delovno razmerje ali pogodbeno razmerje z
vsaj eno osebo, ki bo zadolžena za finančni
nadzor in ima najmanj izobrazbo uni. dipl.
ekon. ter 5 let delovnih izkušenj na področju
finančnega nadzora s področja predmeta
javnega naročila;
9. ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti
celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko
izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni
v ponudbi;
10. ponudnik poda izjavo v skladu s 34.
členom ZGO-1, da se ne bo prijavil na razpis
za izvedbo del pri gradnji novega centra za
kontrolo zračnega prometa (ATCC Ljubljana) in kontrolnega stolpa (tudi kot solastnik
oziroma v kakršni koli drugi medsebojni poslovni povezavi z bodočim ponudnikom - izvajalcem), da ne bo nastopal kot izvajalec
gradbenih, zaključnih oziroma obrtniških,
montažnih in drugih del ali kot dobavitelj
gradbenih proizvodov, naprav in opreme. v
primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj;
11. ponudnik se je udeležil sestanka s
ponudniki in ogleda projektne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: obrazec A-4, točka 1.3. V primeru, da je koeficient nižji od zahtevanega, mora ponudnik
predložiti verodostojne listine zamenjave
kratkoročnih virov z dolgoročnimi.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: obrazec BON ali dokazila vseh bank, kjer ima
ponudnik odprte račune. Iz listin(-e) mora
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biti razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec(-ci) mora(-jo)
biti aktualen(-ni) (izkazovati morajo stanje
tekočega ali preteklega meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: 6.
Obrazec A-4, točka 1.6 in s strani investitorja (naročnika) potrjeno referenčno potrdilo.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10: lastna izjava ponudnika.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11: potrdilo naročnika o opravljenem ogledu.
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: 418-04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2006.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-16699/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 713-1/06.
II.5) Kratek opis: tehnična ekspertiza
obstoječe maneže, dobava in montaža
maneže, dobava vlakna fliš za vezavo in
nadzor nad izvedbo montaže.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični,
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel

Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2006 do 12.
ure, Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 12.30, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, kohezijski program posodobitve kontrole
zračnega prometa v RS.
VI.4) Dodatne informacije: na spletni
strani http://www.praetor.si v rubriki vprašanja in odgovori lahko ponudnik zastavi
vprašanje in se seznani tudi s predhodno
postavljenimi vprašanji ostalih zainteresiranih ponudnikov in podanimi odgovori.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

predvideti in so skladni z 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. 713-01/06: Otto Sport und
Reitplatz GMBH, Am Umspannwerk 6, 90518
Altdorf, Nemčija, tel. +49(0)918797110, faks
+49(0)9187/4436.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 67.980 EUR.
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: 713-1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-16771/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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: 3019.27.0.0-8, dodatni pred-
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2112.56.9.1-5,
3012.51.0.0-2,
3019.23.0.0-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000591/2005.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala:
– sklop 1: pisarniški material in drugo
potrošno blago,
– sklop 2: papir, papir za tiskalnike in
fotokopirne stroje,
– sklop 3: kartuše, tonerji, trakovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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. 000591/2005, sklop 1: pisarniški material in drugo potrošno blago:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,970.815,78 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000591/2005, sklop 2: papir, papir za tiskalnike in fotokopirne stroje:
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska
c. 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,411.259,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 000591/2005, sklop 3:
kartuše, tonerjim, trakovi: Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,262.506,22 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006, Ob-4704/06.
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: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16779/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000151/2006.
II.5) Kratek opis: interventna dobava
pogonskih goriv in kuriv:
– sklop 1: dobava goriv na bencinskih
servisih v RS,
– sklop 2: dobava dizelskega goriva v
interne črpalke naročnika,
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– sklop 3: dobava kurilnega olja – EL v
rezervoarje naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z 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. 000151/2006 – sklop 1:
dobava goriv na bencinskih servisih v RS
(1/2 količine): OMV Slovenija, d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,725.840 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000151/2006 – sklop 1:
dobava goriv na bencinskih servisih v RS
(1/2 količine): Petrol d.d., Dunajska 50, 1527
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,725.840 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000151/2006 – sklop 2,
dobava dizelskega goriva v interne črpalke
naročnika: Petrol d.d., Dunajska 50, 1527
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,526.360,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000151/2006 – sklop 3:
dobava kurilnega olja – EL v rezervoarje
naročnika: OMV Slovenija, d.o.o., Ferrarska
7, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,585.812,88 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 039/20065.
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: 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: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16782/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
2882.30.0.0–7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000591/2005.
II.5) Kratek opis: dobava varovalnih
ograj.
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. 000619/2005: Almont PVC
d.o.o., Kolodvorska 39, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,714.907,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-30922/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 430-300/2005
Ob-16794/06
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:
32.00.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo tehnične opreme, št. 430-300/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme, in sicer:
1. dobava digitalnih fotoaparatov in digitalnih foto barvnih tiskalnikov,
2. dobava digitalnih kamer,
3. dobava podatkovnih kartic,
4. dobava digitalnih diktafonov,
5. dobava enokanalnih mobilnih digitalnih video rekorderjev – DVR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,650.000 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. 430-300/2005 (sklop
1, 2 in 4): Mixi foto video Mihaela Kavčič s.p., kontaktna oseba: Mihaela Kavčič,
Gregorčičeva 27, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
+386/4/510-40-50, faks +386/4/510-40-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,075.646,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-300/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29857/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0524.
VI.7) Drugi podatki: za sklopa 3 in 5 javni
razpis ni uspel.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 304/2006
Ob-16795/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom Nine Pokorn – Grmovje, kontaktna oseba: Andreja Cigelšek, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-29-00, faks 03/713-29-10, elektronska pošta: olga.irman@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. sadje in zelenjava,
2. zamrznjena živila (sadje, zelenjava,
mlečni izdelki in ribe),
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in izdelki iz mesa (brez perutnine),
6. perutnina in izdelki iz perutnine,
7. splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: sadje in zelenjava:
S.P.PLOD, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja
Ložnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,505.050 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: zamrznjena živila (sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ribe): Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,790.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarne Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,356.641,20 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d., Resljeva 16, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,888.505,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: meso in izdelki iz
mesa (brez perutnine): Mesnica, predelava,
okrepčevalnica, Domače mesnine d.o.o.,
Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,286.100 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. 6: perutnina in izdelki iz
perutnine: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,633.100 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. 7: splošno prehrambeno
blago: 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): cena 16,499.871 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, Ob-7947/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Ob-16953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.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: nakup 1 kos pometalni stroj volumen od 4-4,2 m3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. garancijski rok,
3. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 160-JNVV/B-2006:
Exprum d.o.o., kontaktna oseba: Roman Piškur, Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-38-33, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,630.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11352/06.
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: 9. 6. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-16958/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II. 5) Kratek opis: dobava in montaža
laboratorijske pohištvene opreme za Visoko šolo za zdravstvo.
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:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,166.260 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37879.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-16959/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: dobava in montaža
laboratorijskih in medicinskih aparatov
za Visoko šolo za zdravstvo.
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:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 61,903.061,20 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.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37878/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-16960/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II 5) Kratek opis: dobava in montaža
medicinske opreme za Visoko šolo za
zdravstvo.
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: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,367.084,39 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.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37880/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani
Št. 4300-194/2006
Ob-17006/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 51.64.12.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300-194/2006.
II.5) Kratek opis: nakup strežnikov in
periferne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4300-194/2006: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
http://www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,343.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-194/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 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; del opreme se kupuje iz sredstev
EU: PP 4369, konto 4202 – Strukturni skladi
EPD 2.3. – tehnična pomoč – EU sredstva
(75%).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-19/2006
Ob-17010/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-43-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.61.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-19/2006.
II.5) Kratek opis: nakup optičnih čitalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,000.000 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. 4301-19/2006: Liko Pris
d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec,
Verd 100a, 1000 Vrhnika, Slovenija, tel.
+386/1/75-06-400, faks +386/1/75-06-484,
elektronska pošta: info@likopris.si, internetni naslov: http://www.likopris.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,984.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-19/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-17140/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 89/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja polo
majic, puloverjev, šalov, nogavic in termo
spodnjih hlač za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,115.000 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. 89/B: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Dušan Mohorčič, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena po vrstah blaga:
puloverji: 9,163.000 SIT, šali: 772.800 SIT,
nogavice: 3,613.680 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. 89/B: Beti Moda, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tihomir Skoliber, Tovarniška 2, 8330 Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena po vrstah blaga
(sklopih): spodnje hlače: 726.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 89/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33119/05 z dne 2. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik brez izbora zaključuje postopek javnega naročila za
izbor dobavitelja polo majic, ker so bile vse
prejete ponudbe nepravilne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17141/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
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2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za objekt Pošte
Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme za objekt
Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 98-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37008/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik izbora ni
opravil, ker so bile ponudbe nesprejemljive
in je postopek v celoti zaključil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17143/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kolesa in stranski nosilci
s torbami.
II.5) Kratek opis: kolesa in stranski nosilci s torbami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,219.200 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
posamezno vrsto blaga.
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
kolesa glede na:
– ceno (75 točk),
– servisno mrežo (15 točk) in
– garancijsko dobo (10 točk).
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
stranske nosilce s torbami glede na:
– ceno (90 točk) in
– garancijsko dobo (10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20-2006/JNB: Erhart,
d.o.o., Koroška 22b, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,707.560 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-2006/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 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. 33-34 z dne 31. 3.
2006, Ob-8932/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik izbora ni
opravil za kolesa, ker je bila prejeta ponudba nepravilna in je postopek izbire koles v
celoti zaključil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-16696/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, kontaktna oseba:
Ručgej Milena, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40-JNVV-G/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja fekalne in
meteorne kanalizacije s hišnimi priključki
ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja
v KS Sv. Anton-Tomažiči za obdobje 2006
do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290,720.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40-JNVV-G/2006: Grafist
d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska 5/c, 6000 Koper, Slovenija, tel.
61-16-800, faks 61-16-810.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 341,824.061,97 SIT,
ali najnižja ponudba: 341,824.061,97 SIT,
najvišja ponudba: 364,445.246,92 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): 48,452.272,90 SIT,
delež: 14,2%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2008.
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-7710/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2006.
Komunala Koper
Št. 74/06
Ob-16775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives
Erznožnik, udig., Maistrova ulica 2, 2212

Šentilj v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken in
vrat na Osnovni šoli Rudolfa Maistra v
Šentilju in na Osnovni šoli Sladki vrh
– podružnica Velka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 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 za sklop 1: Osnovna šola
Rudolfa Maistra Šentilj: AJM d.o.o., kontaktna oseba: Milan Fijavž, univ. dipl. inž. kem.
teh., Kozjak nad Pesnico 2A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/655-04-13,
faks 02/655-04-12, elektronska pošta: milan.fijavz@ajm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,654.601,54 SIT;
najnižja ponudba 27,654.601,54 SIT, najvišja ponudba 39,361.410 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 za sklop 2: Osnovna
šola Sladki vrh – podružnica Zg. Velka:
Sortima d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd
Ademovič, dipl. ekon., Koroška cesta 118,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12,
faks 02/252-10-89, elektronska pošta: sortima@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,615.600 SIT; najnižja
ponudba 4,615.600 SIT, najvišja ponudba
5,208.777,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 95%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; Ur. l. RS, št. 32 z dne 31. 3. 2006,
Ob-8792/06.
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: 6. 6. 2006.
Občina Šentilj
Ob-16777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije, Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si. internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430/20-2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je investicijsko vzdrževanje objektov Carinske uprave RS na lokacijah v
okviru carinskega urada Brežice, Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota in Sežana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 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. 430/20-2006: za Carinski
urad Sežana: Adaptacije-vzdrževanje d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Mihalič, Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-35-517, faks 01/42-32-868. elektronska pošta: info@adaptacije-vzdrzevanje.si,
internet naslov: http://www. adaptacije-vzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
4,235.861,96 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430/20-2006: za carinski urad Brežice in Ljubljana: Arba plus
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot
v smrečje 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-13-123, faks 01/56-11-786, elektronska pošta: info@arba-plus.si, internet naslov: http://www.arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 3,605.195
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430/20-2006: za carinski urad Dravograd, Jesenice in Mursko
Soboto: Sortima podjetje za gradbeništvo,
inženiring, storitve in trgovino d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Ademovič, Koroška
cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89, elektronska pošta: sortima@siol.net, internet naslov:
http://www.sortima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
29,220.972 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430/20-2006: za carinski urad Celje, Koper in Maribor: SPL
d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-36-861, faks 01/23-11-139, elektronska pošta: franc.props@spl.si, internet naslov: http://www.spl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
10,401.858,29 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 80% udeležba podizvajalcev
v ponudbi ponudnika Sortima d.o.o.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-20/2006-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; ES: 2006/S 71-074147 z dne
12. 4. 2006, RS: 40/2006 z dne 14. 4. 2006,
str. 2888.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Carinska uprava RS
Št. 40510-1/06-34025
Ob-16780/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Jože
Petarka, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 00386 (0)1/72-42-022, faks
00386 (0)1/71-14-005, elektronska pošta:
joze.petarka@domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40510-1/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija križišča Šporn v Radomljah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 97,500.000 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. 40510-1/06: JV: Strabag
AG - Podružnica Ljubljana + Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Letališka c. 33,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 110,546.258,79 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: 40510-1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3148 z dne 12. 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: 6. 6. 2006.
Občina Domžale
Ob-16781/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Samo
Segulin, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-29-66, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: samo.segulin@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 4 gradnja fekalne
kanalizacije Spuhlja.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne
vode v Spuhlji – etapa 3:
– kanal 1.3, odsek v dolžini 99 m; kanal
1.5, odsek v dolžini 338 m; kanal 1.6, v dolžini 65 m; kanal 1.7, v dolžini 147 m; kanal
5.0 gravitacijski, v dolžini 1391 m; kanal 5.0
tlačni, v dolžini 592 m; kanal 5.1, v dolžini
170 m; kanal 5.1.1, v dolžini 60 m. Skupna
dolžina znaša 2862 m.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. + Cestno podjetje Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Marija Korez, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-50-00, faks 02/787-50-13, elektronska pošta: mail@vgp-drava.si, internetni
naslov: www.vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 118,024.645 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da; vrednost (brez DDV): 39,115.453,33 SIT.
Delež: 33,13%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05-6/01-503.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24699/05 z dne 19. 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.
Mestna občina Ptuj
Ob-16790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu na lokalni cesti Krško–Sremič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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/VVG: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
2870 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 23,388.826,68
SIT, najvišja cena 29,307.354 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: 351-73/2006 O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8035/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Občina Krško
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Št. 1108/2006
Ob-16954/06
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: K4142-530/2005.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in dozidava vrtca v Šalari.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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-6067/06: Geoit,
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Lovšin, Kolomban 37, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/66-37-900, faks 05/66-37-902, elektronska pošta: info@geoit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 166,229.145,41 SIT;
najnižja ponudba 166,229.145,41 SIT, najvišja ponudba 181,579.655,77 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): 64,577.176 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K4142-530/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 335/2006 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 430-148/2006-41
Ob-17001/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Matjaž Šoba, tel. 01/471-23-07, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-807/06-ODP.
II.5) Kratek opis: sanacija konstrukcije
objekta Kadetnica v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 666,667.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-807/06-ODP:
Granit d.d., kontaktna oseba: Boris Ignjatovič, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00, faks
02/818-14-28.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
812,004.566,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8323/06 z dne 24. 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: 12. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17039/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za prenovo in dograditev
potniškega terminala na letališču Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 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. Ob-8315/06: javno naročilo ni bilo oddano.
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: 8,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-1/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8315/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo oddano, ker naročnik ni prejel pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 404-679/2005
Ob-17047/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-679/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
– obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo,
nadzidavo šole in nadomestno gradnjo
novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo
opreme Srednje ekonomske šole Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.371,612.258 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-679/2005: naročnik je
zavrnil vse ponudbe in zaključil postopek.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-679/2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3738/06 z dne 17. 2. 2006, sprememba Ob-7717/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je skladno
z 2. členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali
nespremenljivo (Ur. l. RS, št. 33/04) zavrnil
vse ponudbe kot nespremenljive in zaključil
postopek.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-680/2005
Ob-17049/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-680/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo objekta šole, gradnja športne dvorane,
zunanja ureditev ter dobava in vgradnja
opreme Gimnazije Jurija Vege Idrija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,060.944.633 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404-681/2005: SGP
Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba: Igor
Božič, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-27-820, faks 05/37-71-014, elektronska pošta: Igor.bozic@sgp.zidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 887,795.182,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-680/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3885/06 z dne 17. 2. 2006, sprememba Ob-7716/06 z dne 17. 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: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-681/2005
Ob-17051/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-681/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih
del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ter nadomestno gradnjo objektov z
zunanjo ureditvijo in dobavo ter montažo
opreme kompleksa ZUIM Kamnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.110,000.000 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. 404-681/2005: naročnik je
zavrnil vse ponudbe in zaključil postopek.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-681/2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3872/06 z dne 17. 2. 2006, sprememba Ob-7718/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je skladno
z 2. členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali
nespremenljivo (Uradni list RS, št. 33/04)
zavrnil vse ponudbe kot nepravilne in zaključil postopek.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-17064/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Cerklje na
Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/28-15-800,
faks 04/28-15-820, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si, internetni naslov:
www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-07/2006.
II.5) Kratek opis: kulturna dvorana v
Cerkljah – dokončanje obrtniških del, nakup in montaža opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.

Št.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena in
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Lesnina inženiring d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Kisovec, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01-472-06-04,
faks 01/436-13-90, elektronska pošta: Matjaz.kisovec@lesnina-inzeniring.si, internetni naslov: www.lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84,292.239,45 SIT
za 1. in 2. sklop.
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:
TSE, d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Kovše,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-25-400, faks 01/42-37-190, elektronska pošta: Ivo.kovse@tse.si, internetni naslov: www.tse.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,638.432,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-07/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3693/06.
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: 9. 6. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-17069/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Puconci, Puconci 80,
SI-9201 Puconci, Slovenija, v roke: Ivan
Bürgermeister, tel. +386/2/545-91-00, epošta: ivan.burgermeister@puconci.si, faks
+386/2/545-91-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Center za ravnanje z odpadki Puconci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Puconci, Slovenija.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet projekta »Center za ravnanje z
odpadki Puconci« je razširitev trenutnega odlagališča komunalnih odpadkov, kar
pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov,
komunalno ureditev, izgradnjo upravne
zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, izgradnjo
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avtopralnice in transformatorske postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov
ter kompostarne, z vso pripadajočo opremo za funkcionalno delovanje centra, ter
izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.22.21.10-3, dodatni predmeti(-i):
45.22.21.00-0, 45.25.38.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 1.994,302.395,90 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/009.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: 2005/S 79-076276 z dne 22. 4. 2005;
Ob-11454/05 z dne 29. 4. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 34-036992
z dne 18. 2. 2006; Ob-4049/06 z dne 17. 2.
2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
SI-9201 Puconci.
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: SGP
Pomgrad d.d. v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d.d., Bakovska
ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
e-pošta: boris.sapac@sgp-pomgrad.si, tel.
+386/2/534-18-00, faks +386/2/534-18-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost: 1.994,302.395,90
SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 6. 2006.
Občina Puconci
Ob-17159/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/260-15-00, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni naslov: www.brdo.com.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1; 503,2; 503,3;
503,4; 503,5; 504,3; 504,4; 504,1; 504,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-22/06-3.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških del ter notranja oprema restavracije in kuhinje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena 90 točk,
2. reference za kvalitetno in pravočasno
opravljena dela največ 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 116/P-06: Gradis
GPC d.d., kontaktna oseba: Lidija Žagar,
Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel.
03/426-83-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 118,830.972,80 SIT;
najnižja ponudba: 118,830.972,80 SIT, najvišja ponudba: 126,784.359,90 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) 101,006.326 SIT.
Delež 85%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-22/06-3.
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. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7584/06.
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: 6. 6. 2006.
JGZ Brdo
Ob-17161/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/4279-500, faks 03/4279-542,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 1/2006 – gradnja.
II.5) Kratek opis: adaptacija sob – 5.
in 6. nadstropje Doma ob Savinji Celje,
zdravstveno negovalna enota 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,207.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 1/2006 – gradnja: GIC
Gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Venčeslav
Cajzek, Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/818-28-30, faks
03/818-28-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62,903.917 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
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s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 33 z dne 31. 3. 2006,
Ob-9109/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Št. 45/06
Ob-17162/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, kontaktna oseba:
Francka Lavrenčič, Ulica Bratka Krefta 14,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija, tel.
+386/2/564-45-20, faks +386/2/564-45-30,
elektronska pošta: janca@sveti-jurij.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja mrliške vežice, opornih zidov in pripadajoče infrastrukture ter okolja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 73,583.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 078/2006,
Ob-9295/06 z dne 31. 3. 2006: Gradis GP
Gradnje Ptuj, d.d., kontaktna oseba: Darko Žuran, univ. dipl. ekon., Ormoška cesta
22, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-58-00,
faks 02/771-78-41, elektronska pošta: tajnistvo@gradnje-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 73,317.738,76
SIT; najnižja ponudba: 73,317.738,76 SIT,
najvišja ponudba: 77,648.276 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. 5. 2010.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 078 z dne 31. 3. 2005,
Ob-9295/06.
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: 9. 6. 2006.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Št. 011-04-2/2004
Ob-17188/06
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: URED R3-739/6219
Destrnik – 2. etapa: gradbena dela.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-176: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 241,556.435 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. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17189/06
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 modernizacijo ceste Dragarji – Osilnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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-178: CGP d.d. – vodilni
partner, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 188,332.305 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. 178: SCT d.d. – partner,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-17190/06
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: preplastitev glavne
ceste G2-111/0238 Koper–(Ruda) Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,166.666 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-013: CPK d.d. – vodilni partner, 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 38,057.365 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. 013: SCT d.d. – partner,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17191/06
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 preplastitev ceste RT-913 Postojna–Pred
jama.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,166.667 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-014: CPK d.d. – vodilni partner, 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 89,469.193 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 014: Primorje d.d.
– partner, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17192/06
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:
45233125-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča KIK
na Fužinah v Kamniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666 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-019: 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 67,116.169 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. 5. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17193/06
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.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Gorici pri Slivnici na R2-423/1281 z rekonstrukcijo ceste
in izgradnjo krožišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 141,666.666 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-020: Ceste mostovi d.d.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162,390.161 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:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17194/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin “Pasjek” na cesti G2-108/1183 Litija–Zagorje
od km 8,350.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666 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-021: PUH d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,372.701 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. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17195/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija opornih zidov in propusta “Kal–Koritnica” na cesti
R1-206/1029 Trenta–Bovec v km 20,138.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 137,500.000 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. A-022: SGP Zidgrad d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102,973.924 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:
30. 5. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17196/06
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: R2-440/1296 obnova
Cankova–Kuzma: gradbena dela 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-027: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska ul. 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 44,628.412 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 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: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-17197/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Gabrsko” na cesti R2-427/1351 Latkova vas–
Trbovlje v km 13,873.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94,166.666 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-030: GZL Geoprojekt
d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,801.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 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: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17221/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnja.
II.5) Kratek opis: izgradnja zaprte nadstrešnice v kompleksu objektov Komunalne baze Nigrad na Zagrebški cesti 30
v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok izvedbe 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Granit d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
58,848.762 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26 z dne 10. 3.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Nigrad d.d., Maribor

Storitve
Ob-16774/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000039/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgrajevanje sistema za sprejemanje DARS
kartic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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. 000039/2006: Četrta pot
d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,580.951 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 039/20065.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16776/06
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
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve Priloga I A-1 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 9000.00.0.0-7, dodatni predmeti:
9011.23.0.0-8, 9011.22.1.0-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000414/2005.
II.5) Kratek opis: čiščenje komunalnih
naprav za odpadne vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000414/2005: Vičič Rudolf s.p., Zarečica 25, 6250 Ilirska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,808.140 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25937/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-16778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije, Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in
CP 45.44.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-19/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je tekoče vzdrževanje objektov Carin-

Št.

ske uprave RS na lokacijah v okviru carinskega urada Brežice, Celje, Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
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. 430-19/2006: za carinski
urad Brežice, Dravograd, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota in Sežana: Sortima podjetje
za gradbeništvo, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Ademovič, Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89,
elektronska pošta: sortima@siol.net, internetni naslov: http://www.sortima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
17,625.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-19/2006: za Carinski
urad Celje: Adaptacije-vzdrževanje d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Mihalič, Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-35-517, faks 01/42-32-868, elektronska pošta: info@adaptacije-vzdrzevanje.si,
internetni naslov: http://www. adaptacijevzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 2,231.097
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-19/2006:
za Carinski urad Nova Gorica: Dom Koper d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Fičur,
Ferrarska 17, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/61-110-00, faks 05/61-110-15, elektronska pošta: info@domkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 3,342.270
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-19/2006:
za Carinski urad Koper: SPL d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-36-861, faks 01/23-11-139, elektronska pošta: franc.props@spl.si, internetni naslov: http://www.spl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 1,413.125
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-19/2006: za
Carinski urad Jesenice: Iskra vzdrževanje
d.d., kontaktna oseba: Štefan Blaži, Savska Loka 4, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-55-01, faks 04/237-55-64, elektronska pošta: info@iskra-vzd.si, internetni naslov: http://www. iskra-vzd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
7,378.175,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 85% udeležba podizvajalcev
v ponudbi ponudnika Sortima d.o.o.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-19/2006-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; ES: 2006/S 72-075480 z dne
13. 4. 2006, RS: 40/2006 z dne 14. 4. 2006,
str. 2912.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Carinska uprava RS
Št. 371/06
Ob-16838/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-64, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: Irena.lozic@gov.si, internetni naslov: www.kultura.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.23.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-MK-25/2006.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca storitev
svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri obnovi in dozidavi SNG Opera in balet Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Bureau Veritas d.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Filipič, Linhartova
cesta 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-76-00, faks 01/475-76-01, elektronska pošta: info@si.bureauveritas.com, internetni naslov: www.bureauveritas.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,512.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-MK-25/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 50 z dne 14. 3. 2006,
Ob-05246/06.
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: 6. 6. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-16862/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunaj-
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ska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-95-00,01/230-95-34,faks01/230-95-40,
elektronska pošta:  sonja.likar@zrsvn.si,
life@zrsvn.si, internetni naslov: www.zrsvn.si,
www.zrsvn.si/life.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: IS N2k.
II.5) Kratek opis: izgradnja informacijskega sistema Natura 2000, za vodenje
evidenc o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah, lažji pripravi poročil o
stanju na območjih Natura 2000, vodenje registra Naravnih vrednot in registra
Zavarovanih območij, podpori naravovarstvenega delovanja ZRSVN ter distribuciji podatkov uporabnikov izven ZRSVN, v okviru projekta LIFE z naslovom
»Natura 2000 v Sloveniji – upravljalski
modeli in informacijski sistem«, (LIFE04NAT/SI/000240).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na navedena
merila:
1. ponujena cena – od 0 do 50,
2. ocenjeni stroški vzdrževanja informacijskega sistema v prvih dveh letih po zaključku projekta izgradnje IS N2k – od 0
do 15,
3. kvalifikacije zaposlenih, ki bodo izvajali projekt – od 0 do 10,
4. reference ponudnika in podizvajalcev
– od 0 do 15,
5. terminski plan – od 0 do 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8-IX-381/2-O-06/SL:
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., kontaktna oseba; Tilen Smolnikar, Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/360-24-00, faks 01/360-24-01, elektronska pošta: info@luz.si, internetni naslov:
www.luz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 6,409.000 SIT.
Delež: 44,2%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 34/06, Ob-9074/06 z dne
31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Natura 2000 v Sloveniji – upravljalski modeli in informacijski sistem (LIFE04NAT/SI/000240).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave
Ob-16997/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik, kontaktna oseba: Jelka Golob, Novi trg 26b, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/830-33-30, faks
++386/1/839-13-27, elektronska pošta:
group1.ljvvzam@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvajanje storitev čiščenja prostorov zavoda, št.
01/2006.
II.5) Kratek opis:
predmet javnega razpisa je izvajanje
storitev čiščenja prostorov – enot zavoda, in sicer:
– Enota Pesterna, Groharjeva 1, Kamnik
(ca. 1.143 m2),
– Enota Rožle, Novi trg 26B, Kamnik (ca.
968 m2),
– Enota Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik
(ca. 1.264 m2),
– Enota Palček, Šmartno 13B, Laze v
Tuhinju (ca. 347 m2),
– Enota Cepetavček, Nevlje 18, Kamnik
(ca. 200 m2),
– Enota Sonček, Trg padlih borcev 2,
Kamnik (ca. 183 m2),
– Enota Marjetica, Ljubljanska 3A, Kamnik (ca. 65 m2),
– Enota Pedenjped, Jakopičeva 27, Kam
nik (ca. 65 m2),
– Enota Mojca, Matija Blejca 14, Kamnik
(ca. 65 m2).
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. 01/2006: Euro clean servis
d.o.o., kontaktna oseba: Sebastjan Lukšič,
Levčeva ulica 14, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. +386/4/171-99-31, elektronska pošta:
luksic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,479.968,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 37 z dne 7. 4.
2006, Ob-9734/06.
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: 9. 6. 2006.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda, Kamnik
Št. 1800-9/2006/21
Ob-17005/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korošec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-430, elektronska pošta:

v eronika.korosec@zzzs.si, internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-003/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je grafična priprava in izdelava
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in spremnih tiskanih gradiv ter
personalizacija in priprava za distribucijo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok za prilagoditev in pripravo opreme,
– rok za izdelavo predtiskane EU-KZZ,
– plačilni rok,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Direkcija-003/06-S: Cetis
d.d., kontaktna oseba: Mihela Colnarič, Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,652.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-003/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 8. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-17009/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad
predsednika RS, kontaktna oseba: Tanja
Pivk, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-13-40, faks 01/478-13-67, elektronska pošta: tanja.pivk@up-rs.si, internetni
naslov: http://www.up-rs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 3.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-011/2006-POG.
II.5) Kratek opis: organiziranje nakupa letalskih kart in namestitvenih aranžmajev:
– sklop 1: organiziranje nakupa letalskih kart,
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– sklop 2: organiziranje nakupa letalskih
kart skupaj z organizacijo namestitvenih
aranžmajev (ali zgolj organizacija namestitvenih aranžmajev).
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. JN-011/2006-POG
(sklopa 1 in 2): Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: info@airpass.si, internetni naslov: http://www.airpass.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-011/2006-POG
(sklopa 1 in 2): Kompas Turistično podjetje
d.d., Pražakova, 1514 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-63-00, faks 01/200-64-34, elektronska pošta: info@kompas.si, internetni
naslov: www.kompas.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-011/2006-POG (sklop
1): Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-10-00,
faks +386/1/436-92-33, elektronska pošta:
ljerka.zupancic@adria.si, internetni naslov:
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. JN-011/2006-POG (sklopa
1 in 2): Concorde d.o.o., Šubičeva 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/12-53-200, faks
01/12-55-070, elektronska pošta: concorde@concorde.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-011/2006-POG
(sklopa 1 in 2): Ilirika turizem d.o.o., Slovenska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-88-88, faks +386/1/234-88-80,
elektronska pošta: info@ilirika-turizem.si, internetni naslov: www.lastminutecenter.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: JN-011/2006-POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8159/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Urad predsednika RS

Št.

Ob-17022/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Dino Bolčina, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/721-42-51, faks 01/724-13-50, elektronska pošta: Dino.bolcina@domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6b.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: poslovno sodelovanje z banko
pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim
in pravnim osebam iz Občine Domžale – za
področje podjetništva v letu 2006.
II.5) Kratek opis: bančne storitve – poslovno sodelovanje z banko pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in
pravnim osebam iz Občine Domžale – za
področje podjetništva v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): proračunska sredstva v višini
12,000.000 SIT bodo namenjena kot neposredna subvencija k plačilu obresti pri
posojilih, ki bi jih sicer morali plačati zasebniki in mala podjetja po pogojih in na način,
določen v medsebojni pogodbi o sodelovanju med občino in banko. Posojila se bodo
dodeljevala z dobo vračila 8 let ter obrestno
mero: EURIBOR + 0%.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merilo za oddajo je bila višina bančnih sredstev in višina
bančne provizije za bančne storitve posojilojemalcem.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40510-2/06: Poštna
banka Slovenije d.d., Bančna skupina Nove
KBM d.d., kontaktni osebi: Regina Jerman,
Irena Ulčar, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 01/474-12-40, faks
01/474-12-76, elektronska pošta: Regina.jerman@pbs.si, Irena.ulcar@pbs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 225,000.000 SIT;
najnižja ponudba 211,000.000 SIT, najvišja
ponudba 225,000.000 SIT.
Valuta: 15. 12. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510-2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9122/06 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: 9. 6. 2006.
Občina Domžale
Ob-17144/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-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.

62-63 / 16. 6. 2006 /

Stran

4793

Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 27
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekta pisarna se vzpostavi za izvedbo
razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb, izvaja pa naloge koordinacije vseh
udeležencev in izvajalcev projekta razgrnitve, kontrola časa in aktivnosti vseh
udeležencev, organizacija projekta razgrnitve (priprava okvirnega in podrobnega
plana), administrativna podpora (razpisi,
finančno vodenje projekta), naloga vključuje tudi izvedbo najema popisovalcev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74142100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
naročil(-a): 29,311.438,69 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

1. Ponujena cena
2. Metodološki pristop
3. Reference

Ponderiranje

55
35
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: skupna
ponudba Prosoft Consulting d.o.o. & Miška
d.o.o., nosilec ponudbe Prosoft Consulting d.o.o., Slomškova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@prosoftconsulting.si, tel. +386/1/439-25-10, faks
+386/1/433-80-48.
Internetni naslov: http://www.prosoft-consulting.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
29,311.438,69 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem:
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Delež: 6%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– mag. Peter Pustatičnik, Župančičeva
ulica 13, 3320 Velenje;
naloge: vodenje teama Projektne pisarne, nadzor in koncept project managementa
(1% vrednosti);
– mag. Aljaž Stare, Bavdkova ulica 20,
4000 Kranj;
naloge: obvladovanje rizikov, analiza odstopanj in ukrepi, podpora pri organizaciji
projekta, strokovna pomoč pri vodenju posameznih sklopov in faz z vidika managementa projektov, izobraževanje uporabnikov
projektnega informacijskega sistema – ciljna
skupina 1 in manjša project management
izobraževanja za ciljni skupini 1 in 2 (5%
vrednosti).
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40.
Internetni naslov: http://www.gov.si/
dkom/.
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:
9. 6. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-17163/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
72.25.40.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2006 VIES 2.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so nadgradnje in vzdrževanje aplikativne podpore izmenjave DDV podatkov med državami članicami EU (sistem
VIES) za potrebe DURS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– potrdilo o uspešno realizirani aplikaciji
na področju VIES sistemov,
– vodja projekta je naveden na potrdilu
o uspešno realizirani aplikaciji na področju
VIES sistemov,
– referenčna aplikacija VIES je narejena
kot spletna aplikacija.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02/2006 VIES 2: Ixtlan
Team, d.o.o., Ravbarjeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 110,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-2/2006-0109-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3841/06.
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: 9. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-17178/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir
Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks
03/56-44-041, elektronska pošta: Obcina.hrastnik@hrastnik.si, internetni naslov:
www.hrastnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za leti 2006 in 2007 v Občini
Hrastnik (ponovni razpis).
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok za leto 2006 in
2007 v Občini Hrastnik (ponovni razpis).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena/ponudbena cena x 50,
2. druge ugodnosti 30%,
3. reference 20%.
Pri merilu št. 2, 3 ponudniki pridobijo:
I. najugodnejši ponudnik 60% opredeljenih točk,
II. naslednji manj ugodni ponudnik 40%
opredeljenih točk,
III. ostali 0%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-12/2006: Izletnik
Celje d.d., kontaktna oseba: Darko Šafarič,
Aškerčeva 20, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-34-18, faks 03/548-50-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: pogodbene vrednosti za posamezne
sklope:
– sklop 1: Čeče–OŠ n. h. Rajka po ponudbeni ceni 25.115 SIT/dan brez DDV,
– sklop 2: odcep Šavna Peč–OŠ n. h.
Rajka po ponudbeni ceni 30.894 SIT/dan
brez DDV,
– sklop 3: Turje–Brezno–Dol po ponudbeni ceni 22.783 SIT/dan brez DDV,
– sklop 4: steklarna – Dol po ponudbeni
ceni 18.000 SIT/dan brez 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-12/2006: Lakner –
Prevozi potnikov in stvari, Vera Lakner s.p.,
kontaktna oseba: Milan Lakner, Pot Josipa
Brinarja 11, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
041/706-322, faks 03/56-43-358.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– sklop 6: Šavna Peč–Krnice–OŠ n. h.
Rajka po ponudbeni ceni 5.161 SIT/dan
brez DDV,
– sklop 8: (Gore–OŠ Dol) po ponudbeni
ceni 11.500 SIT/dan brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Za sklop 5 in sklop 7, ki nista bila oddana, se prične omejen postopek javnega
naročila male vrednosti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Občina Hrastnik
Št. 430-332/2005
Ob-17304/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve - Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 31.15.40.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za preventivno
vzdrževanje in servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega
roka, št. 430-332/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je preventivno vzdrževanje in servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje,
ki so izven garancijskega roka, ki obsega
naslednje sklope:
– sklop 1: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca IMV (Invertomatic Victron),
ki so izven garancijskega roka,
– sklop 2: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca Socomec Sicon, ki so izven
garancijskega roka,
– sklop 3: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje drugih proizvajalcev, ki so izven garancijskega roka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,666.666,66 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-332/2005 (sklop 1):
Mides international d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Tegel, Železna c. 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/4/279-19-80,
faks +386/4/279-19-81, elektronska pošta:
alest@mides.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,311.349,36 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. 430-332/2005 (sklop 2):
SOCOMEC SICON d.o.o., kontaktna oseba: Stanislav Ogrinc, Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/5/807-883, faks
+386/5/611-173, elektronska pošta: stane.ogrinc@socomec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,485.416,96 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: 430-332/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 120-121 z dne
30. 12. 2005, Ob-36680/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: obvestilo se nanaša
na sklopa 1 in 2, za sklop 3 pogodba še ni
podpisana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-17013/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kovod Postojna, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Fabčič, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11,
elektronska pošta: kovodpostojna@siol.net,
internetni naslov: www.kovodpostojna.si.

Št.

II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95 mio 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.: 89/1-06: Cimmex d.o.o.,
kontaktna oseba: Lucijan Jug, Vojkova cesta
8, 5250 Solkan, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,249.200 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.: 89/1-06: Energo sistemi
d.o.o., kontaktna oseba: Samo Đorđevič,
Prvomajska ulica 31, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,162.308 SIT.
V.2.1) 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.: 89/1-06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
86,348.791,55 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 89/1-06: Vodi Gorica d.d.
Kromberk, kontaktna oseba: Miloš Česen,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,207.331,15 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.: 89/1-06: Agrograd d.o.o.,
kontaktna oseba: Tone Kozelj, Šentpavel
19, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,729.952,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-7803/06.
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: 9. 6. 2006.
Kovod Postojna, d.o.o.
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Št. 38/1693/2006
Ob-17153/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Kostja Skok, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Kostja Skok@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64/2006.
II.5) Kratek opis: dobava VN spončnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,500.000 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. 64/2006: Elektrotehna
Elex, International trade, d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Štampfl, Dunajska 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/23-44-741,
faks ++386/1/23-44-734, elektronska pošta:
Anton.Štampfl@Elex.si, internetni naslov:
www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,157.481 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 64/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,157.481 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:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1945/2006
Ob-17154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 55/2006.
II.5) Kratek opis: dobava vodnikov
Al/Fe 240/40 mm2, za objekt DV 2 x 110 kV
Gorica–Divača.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 55/2006: Eltima, trgovina, zastopanja in posredovanje d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova ulica 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34, faks
01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 154,280.740 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 55/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 154,280.740 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor ni iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-11412/06 z
dne 21. 4. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 102/1947/2006
Ob-17155/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sklep št. 200/2005.
II.5) Kratek opis: demontaža in rušenje
obstoječih DV 110 in 35 kV, gradbena dela
in montaža jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela z montažo OPGW.
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. 200/2005: Dalekovod d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-61-598,
faks 01/25-61-596.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 631,934.495,42 SIT.
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V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da;
vrednost (brez DDV): ca. 500,000.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 200/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV) 631,934.495,42 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena cena – (73%),
– plačilni pogoji – (3%),
– reference dejanskega izvajalca gradbenih del – (8%),
– reference dejanskega izvajalca montaže jeklenih konstrukcij – (8%),
– reference dejanskega izvajalca elektromontažnih del z montažo OPGW – (8%).
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:
18. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-1272/06
z dne 27. 1. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 053
Ob-17314/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Drago Čotar, Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel.
04/20-61-360, faks 04/20-21-623, elektronska pošta: aero-ing@lju-airport.si, internetni
naslov: http://www.lju-airport.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.53.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-2006-G2-A/3/MH.
II.5) Kratek opis: razširitev glavne letališke ploščadi na letališču Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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-2006-G2-A/3/MH:
SCT, d.d., kontaktna oseba: Zorko Cerar,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-98-601, faks 01/58-98-620, elektronska pošta: zorko.cerar@sct.si, internetni naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 169,979.867,65 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: 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-2006-G2A/3/MH.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
37 z dne 7. 4. 2006, Ob-9509/06.
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: 9. 6. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.

Periodična
informativna obvestila,
ki se ne štejejo kot
povabilo k oddaji
ponudb
Gradnje
Št. 418-00003/00004-100014/06 Ob-17164/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Darja Brodt, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: www.sloveniacontrol.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.1) Označba javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-03/06.
II.2) Lokacija ali mesto gradnje: Letališče
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.33.31-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 45.21.33.32-9; 45.21.31.00-4.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: zasnova novega centra za kontrolo zračnega prometa (ATCC Ljubljana) predvideva v celoto združen operativni center za kontrolo
zračnega prometa s poslovnim delom in
v objekt funkcionalno vključenim novim
kontrolnim stolpom.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje (brez DDV):
2.300,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
16. 6. 2006.
II.9) Vrsta postopka za oddajo: omejeni.
IV.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo
je določil naročnik: 001-418-03/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Kohezijski program posodobitve kontrole
zračnega prometa Slovenije.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-17172/06
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa za
odobritev neposrednih subvencij za nakup
tehnološke opreme v letu 2006 (objava v
Uradnem listu RS, št. 23, dne 3. 3. 2006
– Ob-5964/06), zaradi porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 3540-1/2006

Ob-17330/06
Obvestilo

o zaključku javnega razpisa Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega
sklada za kreditiranje okoljskih naložb
35PO06A
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, obvešča zainteresirane
gospodarske družbe in druge pravne osebe
ter samostojne podjetnike, da je javni razpis
Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb
35PO06A (Ur. l. RS, št. 02/06 in 55/06) zaključen, ker so zaprošeni krediti vlagateljev
že presegli vsa razpisana sredstva.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-17222/06
Popravek
V javnem razpisu za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
–ESRR, ukrep 1.2.: Spodbujanje razvoja
turističnih destinacij – Turistična infrastruktura III, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-4064/06, se
popravi točka 7. prvi odstavek:
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu, ki so na razpolago za sofinanciranje turistične infrastrukture do konca leta
2006 z možnostjo koriščenja v letu 2006 in
2007, je 3.213,000.000 SIT, in sicer:
– 2.409,750.000 SIT – namenska sredstva EU,
– 803,250.000 SIT – slovenska ude
ležba.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4302-46/2006/1

Ob-17152/06

Popravek
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013« v letu 2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
9. 6. 2006, Ob‑16627/06, se spremeni tako,
da se pri II. Predmetu razpisa, točki 3. Težišče
3 – Učinkovita in cenejša država pri:
Tematskem sklopu: 3.2. Javna uprava
– razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti
javnega sektorja, črta tema 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

Št.

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.
in
pri Tematskem sklopu: 3.5. Civilna družba in razvoj demokracije, črta tema 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 oziroma 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.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-17298/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10785/06, se v javnem razpisu
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2006 v III. točki spremeni okvirna višina
sredstev, tako da se pravilno glasi 3,000.000
SIT. Doda se nova točka: VIII. Sofinanciranje
prevozov mleka. Okvirna višina sredstev:
1,500.000 SIT. Upravičenci: pooblaščene
organizacije, ki organizirajo prevoze mleka
do prevzemnih mest na območju Občine Zagorje ob Savi. Pogoji za pridobitev sredstev:
seznam končnih upravičencev z mesečno
količino oddanega mleka po upravičencu.
Rok za oddajo vlog: 12. 7. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 6036-33/2006
Ob-16965/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2006/2007 (Uradni list RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), 32. člena Zakona o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št.
12/96 in 86/04) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije o sprejemu Programa izobraževanja odraslih za leto 2006, št 60302-1/2006/6,
z dne 8. 6. 2006, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2006
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih za
leto 2006,
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo.
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2. Izobraževanje starejših odraslih.
3. Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami.
4. Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov.
Siofinancirajo se programi, ki so izvedeni
v času od 1. 9. 2005 do 30. 9. 2006.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU).
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja.
Sofinancirajo se dejavnosti, ki so bile
izvedene v šolskem letu 2005/2006.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa,
je 67,000.000 SIT (Izobraževanje za aktivno
državljanstvo 13,000.000 SIT, Izobraževanje starejših odraslih 26,000.000 SIT, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami
10,000.000 SIT, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov 4,000.000 SIT,
Teden vseživljenjskega učenja 14,000.000
SIT). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229-dejavnost izobraževanja
odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom) in 4133 (tekoči
transferi v javne zavode).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni s tem javnim razpisom.
1. Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno
dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji
morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega
registra, ki ni starejši od šestih mesecev.
Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni
predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje
dejavnost izobraževanja.
2. Prijavitelji za izobraževalne programe:
Izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izobraževanje starejših odraslih, Izobraževanje
odraslih s posebnimi potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov
(točke A1, A2, A3, in A4), morajo prijavi na
razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po
izobraževalnih programih, ki jih je sprejel
za to pristojni organ, priložiti izobraževalni
program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu morajo biti
navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),
– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje je, da program
traja najmanj 25 ur.
3. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis
priložiti podroben načrt izvedbe z opredeljenimi:
– cilji,
– vsebino,
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– doseženimi rezultati,
– odgovornim nosilcem ter izvajalci.
Koordinatorji prireditev TVU (točka B1)
morajo v načrtu izvedbe dodatno navesti
še:
– število izvajalcev TVU,
– spisek opravljenih prireditev in drugih
akcij,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo,
– načine sofinanciranja.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih vlog javnih zavodov,
ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v
vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb
in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.
IV. Merila za izbor prejemnikov
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge izvajalcev ocenjujejo po
merilih iz naslednjih preglednic. Posamezna
merila so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
A1: Izobraževanje za aktivno državljanstvo
Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. inovativnost in povezanost z vprašanji
sobivanja v evropski uniji.
Izbranih in sofinanciranih bo 124 najbolje
ocenjenih programov.
A2: Izobraževanje starejših odraslih:
Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. jezikovno izobraževanje ali izobraževanje s področja družboslovnih ved,
5. program s področja zdravega načina
življenja,
6. program s področja ohranjanja in razvijanja ročnih spretnosti,
7. inovativnost in povezanost z vprašanji
sobivanja v evropski uniji.
Izbranih in sofinanciranih bo 238 najbolje
ocenjenih programov.
A3: Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami:
Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. inovativnost in povezanost z vprašanji
sobivanja v evropski uniji.
Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje
ocenjenih programov.
A4: Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov:
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Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. inovativnost in povezanost z vprašanji
sobivanja v evropski uniji.
Izbranih in sofinanciranih bo 20 najbolje
ocenjenih programov.
B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU):
Izbranih bo 15 koordinatorjev TVU, ki
bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede
na število sodelujočih institucij in izvedenih prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni
tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU
pritegnili nad 30 sodelujočih institucij in
izpeljali nad 50 prireditev. V 2. razred bodo
razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 15 do 30 sodelujočih
institucij in izpeljali 30 do 50 prireditev. V
3. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 5 do
14 sodelujočih institucij in izpeljali 5 do 29
prireditev. Za razvrstitev v določen tarifni
razred morata biti kumulativno izpolnjen
oba pogoja. V primeru, da je izpolnjen
samo en pogoj se koordinator razporedi v nižji razred. Višina sofinanciranja je
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo
po merilih iz naslednje preglednice:
Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. vključenost različnih ciljnih skupin,
5. aktualnost in inovativnost vsebin,
6. vključenost različnih oblik učenja (formalno, neformalno in izkustveno).
B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja:
Izbranih bo 25 izvajalcev TVU, ki bodo
razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo
razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali
nad 25 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 15 do
25 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni
tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 5 do 14
prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo
po merilih iz naslednje preglednice:
Merila:
1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna),
2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja,
3. sofinanciranje programov (dokazila o
zagotovljenih sofinancerjih),
4. vključenost različnih ciljnih skupin,
5. aktualnost in inovativnost vsebin,
6. vključenost različnih oblik učenja (formalno, neformalno).
V. Rok in način prijave na javni razpis
Vloge morajo biti poslane na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za

izobraževanje odraslih, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, in sicer najkasneje do ponedeljka 3. julija 2006. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko. Vloga za sofinanciranje izobraževanja odraslih mora biti
predložena v zaprti ovojnici z označenim
imenom in naslovom prijavitelja ter vidno
označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu
2006«. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu razpisa: komisija bo pričela z
odpiranjem vlog 5. julija 2006. Odpiranje
bo predvidoma končano do 10. 7. 2006.
V skladu s tretjim odstavkom 220. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog
ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru pisno
obveščeni v 45 dneh po preteku roka za
prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo
na spletni strani ministrstva: http://www.mss.
gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji
dobijo na Sektorju za izobraževanje odraslih
pri Aleksandri Kordič (01/478-42-36). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo
na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih,
Kotnikova 38, IV nadstropje soba 403, pri
Marini Horvat (01/478-42-37), vsak delovni
dan med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 325-7/2006-6
Ob-17036/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) objavlja na podlagi Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
07/06), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije 2004 – 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije
2004–2006
javni razpis
za ukrep Ribogojstvo, predelava in
trženje iz Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto
2007
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odobritev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 (v nadaljevanju: EPD) za
sofinanciranje naložb v ribogojstvo in predelavo rib, kar naj bi prispevalo k povečanju
ribogojne proizvodnje, izboljšanju kakovosti
proizvodov in večji konkurenčnosti sektorja.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2007
– podukrep »Ribogojstvo«, znaša skupaj
55,112.652 SIT (oziroma 229.981,02 EUR*),
od tega:
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– udeležba EU – FIUR

41,334.491,45 SIT

oziroma 172.485,78 EUR*,

– slovenska soudeležba

13,778.160,55 SIT

oziroma 57.495,25EUR*.

*Znesek v evrih je naveden informativno in je preračunan po centralnem paritetnem
tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT).
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni
razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega dokumenta
2004–2006 (EPD) za leto 2007 – podukrep »Predelava rib«, znaša skupaj 424,052.817,70
SIT (oziroma 1,769.541,05 EUR), od tega:
– udeležba EU – FIUR

317,963.060,15 SIT

oziroma 1,326.836,34 EUR*

– slovenska soudeležba

106,089.757,55 SIT

oziroma 442.704,72 EUR*

*Znesek v evrih je naveden informativno in je preračunan po centralnem paritetnem
tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT).
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki sredstev so pravne
osebe s sedežem v Sloveniji ali samostojni
podjetniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji
(v nadaljevanju: podjetja).
1. Ribogojstvo: podjetje oziroma samostojni podjetnik mora biti registrirano za dejavnost ribogojstva.
2. Predelava rib: podjetje oziroma samostojni podjetnik mora biti registrirano za dejavnost predelave rib.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so:
– naložbe v ribogojnice,
– naložbe v obrate za predelavo rib.
Ribogojstvo je vzreja vodnih organizmov,
ki so namenjeni dajanju v promet oziroma
na trg, razen prometa za repopulacije.
Ribe so ribolovni organizmi, ujeti ali nabrani v morju, in organizmi iz ribogojstva,
ki so namenjeni dajanju v promet oziroma
na trg.
Obrat je vsak prostor, kjer se ribiški proizvodi pripravljajo, predelujejo, ohlajajo, zamrzujejo, pakirajo ali skladiščijo.
Upravičene aktivnosti so:
– naložbe v izgradnjo ali izboljšanje
objektov izključno za vzrejo ali za predelavo rib, primernih za prehrano ljudi,
– naložbe v nove stroje in opremo, namenjeno za vzrejo ali predelavo rib, primernih za prehrano ljudi,
– naložbe v računalniško strojno in programsko opremo, namenjeno za vodenje
proizvodnje za vzrejo ali predelavo rib oziroma skladiščnega procesa,
– naložbe v prilagoditev proizvodnega
procesa in proizvodov ustreznim standardom EU za kakovost, higieno in zdravje.
Podpore se ne odobrijo za:
– nakup rabljene opreme;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov;
– naložbe, katerih izvajanje se je začelo
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
– ukrepe za promocijo proizvodov;
– naložbe, ki ne predstavljajo zaključene
celote;
– naložbe izven območja Republike Slovenije.
Pri ugotovljeni kršitvi katerihkoli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v določbah
skupne tržne ureditve EU v ribištvu, podpora
ne bo odobrena.

IV. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji
1. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira
ali na podukrep ribogojstvo ali na podukrep
predelava rib. Z eno vlogo ne more kandidirati na oba podukrepa hkrati.
2. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del, izdaja
računov).
3. Za naložbo morajo biti pridobljena in
predložena vsa potrebna upravna dovoljenja, skladno z zakonodajo.
4. V primeru, da za naložbo ni potrebno
gradbeno dovoljenje (nakup opreme, adaptacija…) mora vlagatelj predložiti uporabno
dovoljenje za objekt oziroma prostor, ki je
predmet naložbe oziroma bo v njem stala
oprema, ki je predmet naložbe. V primeru,
da uporabno dovoljenje še ni pridobljeno,
mora vlagatelj v vlogi predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in izjavo, da bo pridobil uporabno dovoljenje pred zaključkom
naložbe. Uporabno dovoljenje mora biti v
tem primeru predloženo pred zaključkom
naložbe.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da izpolnjuje minimalne standarde glede okolja
oziroma jih bo izpolnjeval ob zaključku naložbe.
6. Za naložbo mora biti izdelana in priložena vsa potrebna gradbena dokumentacija
(projektna in tehnična dokumentacija), če
gre za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje. Iz gradbene dokumentacije mora biti
razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev
z detajli predvidenih posegov in popisom del
ter projektantski predračun. Priložena morajo biti tudi vsa soglasja, mnenja in tudi ostala
dokumentacija, ki jo zahteva gradbena zakonodaja (kolikor to ni razvidno iz gradbene
dokumentacije).
7. V primeru nakupa opreme je potrebno
priložiti skico prostorov z vrisano lokacijo
opreme.
8. Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in
predračunska vrednost naložbe (če to ni
razvidno iz projektantskega predračuna).
9. Za naložbo mora biti predložen poslovni načrt, ki mora biti izdelan skladno
z navodili, objavljenimi na spletni strani:
http://www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_
fiur_3.html. V poslovnem načrtu morajo biti
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prikazani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
10. Naložba mora biti ekonomsko upravičljiva. Interna stopnja donosnosti mora biti
pozitivna, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
11. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
nepremičnine oziroma zemljišča, kjer se bo
izvajala naložba, ali pa mora imeti nepremičnino oziroma zemljišče v najemu še vsaj
10 let po predvidenem zaključku naložbe. V
primeru najema oziroma solastništva mora
imeti vlagatelj soglasje lastnika oziroma
ostalih solastnikov. V primeru sklenjene koncesijske pogodbe mora le-ta veljati še vsaj
10 let po predvidenem zaključku naložbe.
Priložena morajo biti ustrezna dokazila.
12. Predložena morajo biti dokazila o finančnem stanju vlagatelja.
13. Predložena morajo biti dokazila o finančnem pokritju naložbe.
14. Vlagatelj se mora zavezati, da bo
opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo
uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen
v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po
zadnjem izplačilu.
Kot bistvene spremembe naložbe so
spremembe, ki:
– vplivajo na naravo naložbe ali pogoje
izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali
javni instituciji neupravičeno prednost in
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja ali spremembe kraja sofinanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče
predvideti, in katerih posledic ni mogoče
odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz
in poplava).
15. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za označevanje
projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletni strani
http://www.arsktrp.gov.si.
16. Končni prejemnik mora za naložbo
voditi predpisano dokumentacijo, določeno
s tem javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo, sklenjeno med končnim
prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.
Dodatni pogoji za naložbe v ribogojstvo
17. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ribogojstva. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
18. Vlagatelj mora ob oddaji vloge izpolnjevati minimalne standarde glede higiene
oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku
naložbe. Ribogojnica mora biti ob oddaji pod
nadzorom Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) oziroma Veterinarske uprave
Republike Slovenije (VURS) oziroma bo morala biti pod nadzorom NVI oziroma VURS
pred zaključkom naložbe. Priloženo mora
biti ustrezno dokazilo oziroma izjava.
19. Vlagatelj mora imeti pridobljeno dovoljenje za neposredno rabo vode, skladno
z zakonodajo o vodah. Dovoljenje mora
veljati še najmanj pet let po predvidenem
zaključku naložbe. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
20. Za naložbo, ki bo izvedena na podlagi Zakona o graditvi objektov mora biti
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priloženo mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije oziroma ministrstva, pristojnega za
ribištvo, skladno s 15. in 22. členom Zakona
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št.
25/76), oziroma Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02), ki se nanaša
na pridobitev vodnih pravic za gospodarsko
rejo vodnih organizmov. Iz mnenja mora biti
razvidno, da ribogojnica ne bo imela škodljivega vpliva na okolje.
21. Predložene morajo biti vsaj triletne
pogodbe o prodaji za najmanj 10% predvidene proizvodnje rib, sklenjene med vlagateljem in kupci. Pogodbe morajo veljati
najmanj do 31. 12. 2009.
Dodatni pogoji za naložbe v predelavo
rib
22. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost predelave rib. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
23. Vlagatelj mora ob oddaji vloge izpolnjevati minimalne standarde glede higiene
oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku
naložbe. Obrat mora biti ob oddaji vloge
vpisan v ustrezen register, ki ga vodi Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS)
oziroma bo moral biti vpisan v ustrezen register, ki ga vodi VURS pred zaključkom naložbe. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo
oziroma izjava.
24. Za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje mora biti predloženo poročilo o
vplivih na okolje, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne
oblike obremenjevanja okolja, če glede na
obseg naložbe v okviru dovoljenj iz alinej 4.
in 7. točke IV. poglavja tega javnega razpisa ni obvezna pridobitev presoje vplivov na
okolje. Iz poročila o vplivih na okolje mora
biti razvidno, ali naložba in na kakšen način povzroča obremenitve okolja. V primeru,
da naložba povzroča obremenitev okolja,
mora poročilo o vplivih na okolje vsebovati tudi ukrepe na njeno preprečevanje ali
zmanjševanje. Poročilo o vplivih na okolje
mora biti pripravljeno skladno z zahtevami
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo). To
poročilo je lahko tudi sestavni del gradbene
dokumentacije.
25. Vlagatelj mora vlogi predložiti vsaj triletne pogodbe za nabavo surovine in odkupu
proizvodov za najmanj 10% predvidene proizvodnje. V primeru, da vlagatelj zagotavlja
surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje
sam, mora priložiti dokazilo, da je registriran
za dejavnost ribogojstva ali morskega ribištva
ter izjavo, da bo zagotovil surovino za vsaj
10% predvidene proizvodnje iz lastne ribogojnice oziroma iz ulova z lastno ladjo (velja
za predelavo morskih rib). Vse pogodbe morajo veljati najmanj do 31. 12. 2009. Priložiti
mora ustrezna dokazila.
V. Omejitve
Splošne omejitve
1. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto
naložbo samo iz enega ukrepa EPD.
2. Sredstva se ne odobri vlagatelju, ki
je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi
za pridobitev sredstev EPD, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske skupnosti.
3. Če končni prejemnik uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma
jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o
odobritvi sredstev, ki jo izda Agencija, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi
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odobrenih sredstev, ki jo skleneta končni
prejemnik in Agencija, jih mora vrniti v roku
8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema odobrenih sredstev.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža
oziroma stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.
Stroški, izključeni iz sofinanciranja:
1. nakup ali zakup zemljišč in obstoječih
zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu
lastništvo prenese na zakupnika;
2. plačilo v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. stroški poslovanja, vključno s stroški
vzdrževanja in najema;
5. bančni stroški, stroški garancij in podobno;
6. stroški javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
7. stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti, nakup patentov
in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12% upravičljivih stroškov
naložbe;
8. stroški, ki so nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, razen stroškov iz
prejšnje točke (točka 7);
9. stroški promocije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji:
1. Struktura financiranja naložbe (izraženo v odstotkih priznane vrednosti naložbe):
Udeležba EU (FIUR): 35,0%
Lastna udeležba (SLO): 11,7%
Udeležba končnega prejemnika: 53,3%
2. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev (udeležba EU
+ lastna udeležba (SLO)) se upoštevajo priznani stroški naložbe.
3. Nepovratna sredstva se odobrijo samo, če priznana vrednost naložbe ni
nižja od 2,200.000 SIT (oziroma 9.180,44
EUR*).
4. Najvišja priznana vrednost naložbe lahko znaša 749,646.668 SIT (oziroma
3,127.460,60 EUR*).
5. Nepovratna sredstva se izplačajo na
osnovi največ štirih zahtevkov za izplačilo
sredstev, ki jih vloži končni prejemnik.
6. Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med odobrenimi nepovratnimi
sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe.
*Znesek v evrih je naveden informativno
in je preračunan po centralnem paritetnem
tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT).
VII. Upravičljivi stroški
Seznam upravičljivih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji.
Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, transporta in opravljenih del).
Pri opremi se upoštevajo stroški nakupa
opreme, transporta in montaže.

VIII. Ostalo
1. Naložba mora biti izpeljana v celoti in
zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
2. Ob zaključku naložbe morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko – sanitarnem področju ter področju
varstva okolja.
3. Naložba je zaključena, ko so vsa dela
opravljena in plačana ter je pridobljeno uporabno dovoljenje, če gre za naložbo na podlagi gradbenega dovoljenja.
4. Naložba je zaključena, ko je oprema
nabavljena, plačana in vključena v proizvodnjo, če gre za nakup opreme.
5. Končni prejemnik mora zahtevku za
izplačilo sredstev priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(potrjen obrazec BN-01 ali drug ustrezen
bančni obrazec oziroma s strani prodajalca
potrjen blagajniški prejemek), začasno oziroma končno gradbeno situacijo (originalno), potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika ter
originalna dokazila o njihovem plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
končnega prejemnika ter druge zahtevane
dokumente.
6. Končnemu prejemniku se na podlagi dokumentacije iz prejšnje točke izplača
46,7% priznane vrednosti naložbe na podlagi plačanih računov, vendar ne več, kot je
znesek odobrenih sredstev.
7. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000
evrov, izraženih na dan plačila v domači
valuti (po srednjem tečaju Banke Slovenije),
pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh
dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kopije
ponudb morajo biti vključene v poročilo o
izdatkih. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek
izveden v skladu s tem predpisom.
IX. Zaključek naložbe: naložba mora
biti v celoti zaključena najkasneje do 15. 8.
2007. Najkasneje na ta dan je potrebno s
priporočeno pošiljko posredovati upravičen
zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami na Agencijo.
X. Merila za razvrščanje vlog: merilo, po
katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni
red s priporočeno pošiljko oddane popolne
vloge na pošti. Če bo imelo več vlog enako
označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2007
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– seznam upravičljivih stroškov;
– obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpi-
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do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 7. 2006 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, pri Bernardi Drobnič, tel.
01/580-77-32, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako
sredo med 14. in 16. uro ali na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si ali http://www.
gov.si/euskladi/.
XII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati do zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do
17. 7. 2006 (datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Ribogojstvo in predelava – 2007«.
Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj
(naziv, naslov).
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti:
– Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160,
Ljubljana,
Bernarda
Drobnič,
tel.
01/580-77-32, faks 01/478-92-05, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako
sredo med 14. in 16. uro;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, Dejan Pehar, tel. 01/478-90-99, faks 01/436-20-48, elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si in Matej
Zagorc, tel. 01/478-93-87, faks 01/436-20-48,
elektronska pošta: matej.zagorc@gov.si,
vsak ponedeljek in petek med 9. in 11. uro.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu,
kot so bile s priporočeno pošiljko oddane
na pošto. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se
obravnavajo do porabe sredstev za posamezen podukrep.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja v zakonitem roku pisno pozove na dopolnitev.
Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči Agencija s sklepom oziroma z odločbo. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja odobrenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Postopek odobritve vlog je podrobneje
opisan v razpisni dokumentaciji.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 13/2006
Ob-17142/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01,
59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini
I. Predmet razpisa
Namen tega razpisa je spodbujanje
znanstvenega sodelovanja najboljših slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih skupin s tujimi raziskovalci in raziskovalnimi
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skupinami na področju naravoslovja in tehnike ter spodbujanje mobilnosti raziskovalcev, ki so doktorski študenti.
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih »mladih raziskovalcev« in asistentov
na fakultetah za štirimesečno nepretrgano
raziskovalno delo v tujini. Raziskovalno delo
lahko traja dlje, a bo štipendija priznana za 4
mesece. Prioriteta je dana mladim raziskovalcem iz gospodarstva.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala stroške v višini 250.000
SIT na mesec. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila slovenski in tuj mentor.
Razpis bo odprt z objavo v Uradnem listu
RS do 10. 7. 2006.
II. Navodila
Prijavitelj je lahko institucija, ki opravlja
raziskovalno in razvojno dejavnost, ali visokošolski zavod, kjer je asistent zaposlen.
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena.
Dokumente, ki se zahtevajo ali se z njimi
uveljavlja dodatne točke, prosimo, priložite
v enakem vrstnem redu, kot so našteti spodaj v točki V.
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati
na čas pred iztekom roka za prijavo.
Če ni pri posameznem dokazilu navedeno drugače, dokazovanje ni mogoče z
drugo listino.
Listin ni potrebno prilagati v originalu,
ampak so lahko fotokopije ali poslani po
faksu. Če se bo pojavil dvom, bo štipenditor
zahteval vpogled v original.
Na vseh izpisih iz internetnih strani, naj
bo naveden naslov.
III. Pogoji za kandidata:
1. da je državljan Republike Slovenije in
ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
2. je vpisan/sprejet na javno veljavni
(akreditirani) doktorski študijski program na
javno veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji,
3. njegov doktorski študij je s področja
naravoslovja ali tehnike,
4. raziskovanje v tujini se mora pričeti po
roku za oddajo vloge in pred 1. 9. 2007,
5. ima status »mladega raziskovalca« ali
je asistent na visokošolskem zavodu,
6. ima na tuji instituciji že izbranega somentorja.
IV. Merila za razvrščanje vlog
Vloge bodo točkovane po naslednjih merilih:
1. objava znanstvenega dosežka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma
samostojni publikaciji (3 točke),
2. referati in posterji na konferencah in
seminarjih (1 točka),
3. kandidat je (so)izumitelj izuma, za katerega je že podeljen patent ali je pa je
patent prijavljen v državi, kjer se opravlja
popoln preizkus patentne prijave (vsak 6
točk),
4. mednarodne nagrade ali priznanja za
znanstveno raziskovanje v času podiplomskega študija (2 točki),
5. kandidat ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu (20 točk),
6. znanstvena in strokovna uspešnost
mentorja po metodologiji ARRS (1/100 upoštevanega števila točk po tej metodologiji).
V. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice kandidata za štipendijo
(obe strani),
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– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na doktorski študij z navedbo študijskega programa in trajanja študija,
– izpis iz razvida Visokošolskih zavodov,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko
šolstvo, iz katerega morata biti razvidna program in naziv visokošolske institucije, na
kateri kandidat opravlja doktorat,
– fotokopijo pogodbe z Javno agencijo
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za kandidate raziskovalce ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za kandidate
asistente,
– izjavo slovenskega in tujega mentorja,
da bosta kandidata vodila pri tem programu.
Za dodatne točke in s tem prednost pri
izboru se prijavi lahko priloži:
– fotokopija mednarodnega priznanja ali
nagrade, iz katere naj bo razvidno vsaj (1.)
ime kandidata, (2.) da je bila udeležba mednarodna, (3.) datum izdaje in (4.) za kaj je
bila podeljena; mogoče je tudi dokazovanje
z drugimi ustreznimi listinami,
– za objave, referate, konference in seminarje ter izume se vlogi priložijo izpisi iz
Cobissa,
– izpis iz internetne strani (http://sicris.
izum.si/) »vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji
ARRS« za slovenskega mentorja, pri čemer
morate pri izpisu označiti od leta 2001 do
leta 2006, brez povzetkov, s točkovanjem
in brez izpisa bibliografskih enot, veda pa
mora biti enaka, kot je na vaši prijavnici. Izpis ne sme biti starejši kot 1 mesec od roka
za oddajo vloge.
VI. Obravnavanje vlog: o izbiri kandidatov direktorica Ad future izda odločbo prijavitelju. Po poteku pritožbenega roka, bodo
izbrani prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o
sofinanciranju za posameznega prejemnika
finančnih sredstev.
VII. Rok in način oddaje prijav: prijavitelji
pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34,
1000 Ljubljana (s pripisom: za 23. razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa v Uradnem listu RS in traja do
vključno 10. 7. 2006.
VIII. Dostopnost razpisne dokumentacije: prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure. Dodatne informacije so na voljo v
času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter
po elektronski pošti.
Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 13/2006
Ob-17145/06
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad na podlagi 7.
člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list
RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03) razpisuje
štipendije
za doktorski študij tujih državljanov v
Sloveniji v študijskem letu 2006/2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih
državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike in biotehnologije na slovenskih
izobraževalnih institucijah za študijsko leto
2006/2007, in sicer za:

Stran

4802 /

Št.

62-63 / 16. 6. 2006

– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko
leto po tem razpisu znaša 100% šolnine vendar ne več kot 650.000 SIT za doktorski študij,
pri katerem se šolnina plačuje za posamezno
leto, oziroma 100% stroškov šolnine za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po
zaključenih fazah doktorskega študija,
in
– življenjske stroške; v višini 70.000 SIT
mesečno za življenjske in študijske stroške
za 12 mesecev (skupaj letno 840.000 SIT).
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2006/2007 sprejet ali vpisan na javno veljavni (akreditirani)
doktorski študij naravoslovja, tehnike ali biotehnologije na javno veljavni (akreditirani)
slovenski izobraževalni instituciji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji,
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca v Republiki Sloveniji.
3. Dokumentacija
Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
1. potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše
od 12 mesecev, ali fotokopija veljavnega
potnega lista,
2. pooblastilo osebi s prebivališčem v
Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije glede na določila
6. točke tega razpisa,
3. fotokopijo veljavnega dovoljenja za
prebivanje v Republiki Sloveniji,
4. ustrezno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2006/2007, če se kandidat vpisuje na
doktorski študij po odobrenem neposrednem prehodu ali če se vpisuje na štiriletni
doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju,
5. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer:
a) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski
študij – potrdilo institucije o sprejemu teme
doktorske disertacije oziroma potrdilo, da
je kandidat vložil prošnjo za odobritev teme
doktorske disertacije,
b) če je kandidat v študijskem letu
2005/2006 vpisan na podiplomski študij in
tega študija ne bo zaključil z magistrsko
nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren
neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2006/2007 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem prehodu na
doktorski študij po zaključenem prvem ali
drugem letniku podiplomskega študija,
c) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov enovitega doktorskega študija,
6. fotokopijo diplome dodiplomskega izobraževanja,
7. fotokopijo diplome zadnjega zaključenega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil (magisterij ali doktorat),
8. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
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je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora
predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico
z legendo ocen, ki jo izda tuja institucija, na
kateri je kandidat zaključil ta študij,
9. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju
študija na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija,
10. potrdilo izobraževalne ali raziskovalne institucije, da se bo študij in raziskovalno
delo ves čas odvijalo v Sloveniji,
11. dokazila o objavljenih znanstvenih
člankih in prispevkih:
a) za objave: izpis bibliografskih enot iz
vzajemne baze podatkov (če ta v državi
prosilca obstaja) ali fotokopije prvih strani
člankov, kazal in publikacij, iz katerih so
razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji
z ISBN številko (s prevodom v slovenski ali
angleški jezik),

b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: fotokopija naslovnice in kazala
brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis
o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v
slovenski ali angleški jezik),
12. fotokopijo dokazila o sofinanciranju
šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju šolnine ali
drugega ustreznega dokumenta).
4. Merila za ocenjevanje prijav
Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih dveh meril:
a) Objavljeni znanstveni članki – 50 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji, ki
niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.

maksimalno število točk = 50
Objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji
znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji

vsaka objava – 25 točk

Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja)

vsaka aktivna udeležba – 5 točk

b) Študijski uspeh – 50 točk
Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene zadnjega v celoti zaključenega
študija, ki je bil ocenjevan z ocenami.
– povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0
– povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8
– povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5
– povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0
– povprečna ocena 9,0 in več

5. Razmejitvena merila: v primeru, da
ima več kandidatov isto število točk, se kandidati dodatno razvrstijo glede na povprečno
študijsko oceno študija, za katerega je kandidat prejel točke za študijski uspeh.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročitve
poštnih pošiljk. Če tega ne stori, mu bo pooblaščenca določila fundacija Ad futura.
Obrazci za pooblastilo so na voljo na
spletnih straneh ali na sedežu Ad future.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor fundacije Ad futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani
kandidati, ki so predložili potrdilo o oddani
prošnji za odobritev teme doktorske disertacije, morajo predložiti potrdilo institucije o
odobritvi doktorske teze in potrdilo o vpisu,
vsi izbrani kandidati pa morajo predložiti fotokopijo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za študijsko leto
2006/2007. Po predložitvi ustreznih potrdil
Ad futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na podlagi pogodbe
prejema štipendist štipendijo tudi za nadaljnje letnike doktorskega študija do njegovega
zaključka, če izpolnjuje predpisane pogoje
za nadaljevanje štipendiranja.
8. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura
nakaže štipendijo:

0 točk
5 točk
15 točk
30 točk
50 točk

– za šolnino na poslovni račun institucije,
na podlagi pravilno izstavljenega računa.
Če je štipendist iz objektivnih razlogov sam
plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na
podlagi dokazila o plačilu povrne znesek
štipendije;
– za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo
razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo
kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na sedežu fundacije Ad futura v času
uradnih ur od ponedeljka do petka od 12.
do 15. ure.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in
podpisano prijavnico skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do
29. septembra 2006 osebno, po pooblaščeni osebi ali po pošti na naslov: Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 22. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če je
na sedež fundacije Ad futura:
– poslana z navadno pošto tako, da
je bila dostavljena najkasneje zadnji dan
roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
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času uradnih ur (od 12. do 15. ure),
– poslana po elektronski poti enotnemu
informacijskemu sistemu za sprejem vlog,
vročanje in obveščanje.
Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 13/2006
Ob-17148/06
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad na podlagi 7.
člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list
RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03) razpisuje
štipendije
za dodiplomski in podiplomski študij
slovenskih državljanov v tujini v letu
2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij naravoslovja, tehnike, biotehnologije in komunikacij v
znanosti na tujih izobraževalnih institucijah,
in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 4,500.000 SIT (če
ima kandidat šolnino sofinancirano s strani
druge pravne osebe v višini vsaj 50%, se
štipendija odobri v višini nepokritega dela
šolnine, vendar največ do 50% šolnine oziroma največ 2,250.000 SIT),
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 3,000.000 SIT za posamezno študijsko
leto.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2006/2007 oziroma 2006, če je študijsko leto enako koledarskemu, in sicer za letnik, ki se začne v koledarskem letu 2006.
Štipendije fundacije Ad futura niso namenjene posameznikom, ki lahko kandidirajo
za štipendije za študij v tujini na Ministrstvu
za kulturo.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan:
a) na podiplomski študij s področja naravoslovja, tehnike in biotehnologije, ali
b) v drugi ali višji letnik dodiplomskega
študija naravoslovja, tehnike in biotehnologije, ali
c) na magistrski študij s področja komunikacij v znanosti in je zaključil dodiplomski
študij na področju naravoslovja in tehnologije oziroma bo tak študij zaključil v študijskem letu 2005/2006;
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav; in
– oblika izbranega študija ni študij na
daljavo.
Kandidatu pogoja iz prve alinee prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati,
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če je bil v študijskem letu 2006/2007 oziroma 2006 na tuji instituciji sprejet ali vpisan
kot poskusni študent na doktorski študij, ki
ustreza sledečim zahtevam:
– institucija ima predpisan začetni status
poskusnega študenta v programu in pravnih
aktih,
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za prehod na
doktorski študij,
– institucija po prehodu študenta retrospektivno vpiše na doktorski študij.
3. Dokumentacija
Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
1. fotokopija veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
2. fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
3. potrdilo institucije, da je kandidat sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z
zadnjim odstavkom 2. točke tega razpisa,
4. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij,
5. potrdilo o višini letne šolnine na ime
kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija,
6. fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
7. potrdilo o doseženih ocenah, in sicer:
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a) zaključnega izpita, poklicne oziroma
splošne mature, če je kandidat v času prijave vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
b) zadnjega v celoti zaključenega študija, če se kandidat prijavlja za štipendijo za
prvi letnik specialističnega, magistrskega ali
doktorskega študija,
c) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja,
d) zadnjega v celoti zaključenega študija,
če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali višje
leto tega študija in študij ni ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako predloži potrdilo,
8. izpis iz baze COBISS kot dokazilo o
objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni
udeležbi na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja),
9. fotokopije dokazil o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija
pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega ustreznega dokumenta).
4. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je sto
(100).
a) Objavljeni znanstveni članki – 50
točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji, ki so vpisani
v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih
obveznosti kandidata.

maksimalno število točk = 50
Objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji
znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji

vsaka objava – 25 točk

Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja)

vsaka aktivna udeležba – 5 točk

b) Uspeh – 30 točk
– povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0
– povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8
– povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5
– povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0
– povprečna ocena 9,0 in več

c) Sofinanciranje drugih pravnih oseb in
institucij – 20 točk
Kandidatom, ki imajo odobreno sofinanciranje šolnine v višini vsaj 50% s strani drugih pravnih oseb, se dodeli 20 točk.
5. Razmejitvena merila: v primeru, da
ima več kandidatov isto število točk, ima
najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na
višjo stopnjo študija, za tem pa kandidat z
višjo povprečno študijsko oceno glede na
ustrezno potrdilo o ocenah.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor fundacije Ad futura vsem
kandidatom izda odločbe o izidu razpisa.
Po predložitvi fotokopije dokazila o vpisu Ad
futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju. Na njeni podlagi prejema
štipendist štipendijo tudi za nadaljnje letnike posameznega študija do njegovega zaključka, če izpolnjuje predpisane pogoje za
nadaljevanje štipendiranja.
7. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura
nakaže štipendijo:
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– za šolnino na poslovni račun institucije
na podlagi pravilno izstavljenega računa.
Če je štipendist v prvem letu štipendiranja
iz objektivnih razlogov sam plačal šolnino,
mu fundacija Ad futura na podlagi dokazila
o plačilu povrne znesek štipendije;
– za življenjske in študijske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
8. Pogodbene obveznosti: prejemniki
štipendije se morajo po končanem študiju
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsaj toliko časa, kolikor so prejemali
štipendijo.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na sedežu fundacije
Ad futura v času uradnih ur od ponedeljka
do petka od 12. do 15. ure.
10. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora
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imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za
pooblastilo so na voljo na spletnih straneh
ali na sedežu Ad future.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in
podpisano prijavnico skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do
3. 7. 2006 osebno, po pooblaščeni osebi
ali po pošti na naslov: Ad futura, Kotnikova
34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 21. javni
razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v
času uradnih ur (od 12. do 15. ure).
Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 30-06
Ob-17283/06
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 39. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02 in 51/04 – EZ-A), 26. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki
razvoj (Uradni list RS, št. 12/04), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 13/06, v nadaljevanju
PPIPRS), VII. točke Sklepa o izvajanju in
financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir« (v nadaljevanju:
TP MIR) v obdobju 2006 do 2012 (MO, šifra:
631-11/2006-1 z dne 19. 4. 2006, MVZT,
šifra: 4302-34/2006 z dne 21. 4. 2006, MG:
010-1/2006-2 z dne 4. 5. 2006 in TIA, šifra:
540-1/2006 z dne 26. 4. 2006 (v nadaljevanju: Sklep TP MIR) ter Usmeritev za pripravo javnega razpisa TP MIR 2006 (MO, šifra:
631-11/2006-2 z dne 19. 4. 2006, MVZT,
šifra: 4302-34/2006-2 z dne 21. 4. 2006 in
MG, šifra: 010-172004 z dne, 4. 5. 2006)
objavlja
javni razpis
za subvencioniranje projektov v okviru
Tehnološkega programa »Tehnologija
za varnost in mir 2006–2012« (TP MIR)
v letu 2006
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: izvajalec Javnega razpisa za subvencioniranje
projektov v okviru Tehnološkega programa
»Tehnologija za varnost in mir 2006–2012«
(TP MIR) v letu 2006 (v nadaljevanju: razpisa) je Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije, Maurerjeva ulica 29,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen in cilji razpisa
Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju:
MO), Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želijo s subvencioniranjem razvojno
tehnoloških projektov v okviru TP MIR doseči naslednje cilje:
a) razvoj obrambnih zmogljivosti in zmogljivosti zaščite in reševanja za zagotavlja-
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nje miru, stabilnosti in varnosti v državi in v
mednarodni skupnosti,
b) razvoj inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem,
c) dvig ugleda Republike Slovenije v
Evropski uniji in Natu ter
d) krepitev vloge slovenskih podjetij v
obrambni industriji.
Subvencionirani bodo inovativno aplikativni razvojno-raziskovalni projekti v okviru industrijskih raziskav, predkonkurenčnih
razvojno-raziskovalnih aktivnosti in študij o
tehnični izvedljivosti za dvig tehnološke ravni podjetij in hkrati okrepitev tehnološkega
zaledja obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Z izvajanjem projektov v okviru nabora
tem posameznih tematskih sklopov želi MO,
kot naročnik razpisa, dvigniti raven tehnološke razvitosti (v nadaljevanju TRL) razpisanih tem do največ 6 ravni TRL.
Agencija kot izvajalec nalog v zvezi s
TP MIR želi z objavo razpisa podpreti tehnološki razvoj, inovativnost in tehnološko
podjetništvo.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira ter subvencioniranje izvajanja razvojno-tehnoloških projektov za prednostne razvojno-tehnološke
teme, ki sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo razvoj zmogljivosti, opredeljenih v
Resoluciji o dolgoročnem programu razvoja
in opremljanja Slovenske vojske do 2015
in v Srednjeročnem obrambnem programu
2005-2010. Tematski sklopi, ki predstavljajo
okvir za razpis razvojno tehnoloških tem, so
po posameznih področjih naslednji:
1. področje: Zmogljivosti za bojevanje
tematski sklopi
1.1. Bojevnik in oprema bojevnika (obleka in oprema bojevnika in enote ter prehrana)
1.2. Novi sistemi, materiali in nove tehnologije
2. področje: Zmogljivosti za bojno podporo ter sile zaščite in reševanja
tematski sklopi
2.1. Inteligentni ter robotski sistem za
spremljanje in detekcijo
2.2. Sistemi za nuklearno, radiološko,
biološko, protiminsko in kemično obrambo
in zaščito
3. področje: Zmogljivosti za zagotovitev
bojnega delovanja ter delovanja zaščite in
reševanja
tematski sklopi
3.1. Simulacijski modeli in sistemi za
operacijske raziskave, izobraževanje in
usposabljanje
3.2. Digitalizacija bojišča in geografski
informacijski sistemi
3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev ter
medicinsko-farmacevtski protiukrepi
3.4. Eksplozivna sredstva in viri energije
(npr. streliva, gorivne celice, varčni viri)
4. področje: Vodenje, poveljevanje in
kontrola
tematski sklopi
4.1. Vodenje: Komunikacijsko informacijski sistem obrambnega sistema in civilno
kriznega načrtovanja
4.2. Poveljevanje: Komunikacijsko informacijski sistem za podporo poveljevanja in
kontrole.
Nabor tem za prijavo, vključno s podrobnejšim opisom tem, pričakovanimi cilji in
dodatnimi pojasnili, je naveden v Prilogi 1
TP MIR-06.
4. Upravičeni stroški

4.1. Vrste upravičenih stroškov
Razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči. Pri subvencioniranju upravičenih
stroškov oziroma izdatkov se upošteva
naslednja shema državnih pomoči: Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
št. 0002-5715334-2002 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002
in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne
20. 4. 2004) ter ukrep: Industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojne dejavnosti
v podjetjih.
Upravičeni stroški za subvencioniranje:
a) za razvojno raziskovalne projekte, ki
se izvajajo v okviru podjetij obsegajo:
– stroške osebja, ki dela na projektu
(strokovnjaki, inženirji, raziskovalci, razvojniki, tehniki in ostalo podporno osebje); upravičena maksimalna urna postavka (plača +
davki in prispevki): 4.457,27 SIT/uro v letu
2006 oziroma za tehnično osebje 2/3 tega
zneska,
– materialne stroške (uporaba instrumentov, opreme, materiala ipd., ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost
v okviru projekta) vključno z investicijskim
vzdrževanjem opreme in instrumentov v maksimalni višini 4.022,05 SIT/uro,
– stroške svetovanja in drugih storitev,
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno
dejavnost in so neposredno povezani z razvojnim projektom, vključno z raziskavami,
raziskovalnimi študijami, tehničnim znanjem,
licencami in patenti ter drugim znanjem, ki je
kupljeno iz zunanjih virov,
– dodatne skupne stroške, povezane s
projektom (potni stroški, nočitve);
b) upravičeni stroški v okviru institucij
znanja:
– so dejanski stroški dela raziskovalcev,
ki jih podjetje uveljavlja na podlagi računov,
ki jih institucije znanja izstavijo podjetju. Račune, ki jih za opravljene razvojno-raziskovalne ure raziskovalcev na projektu izstavijo
institucije znanja, plača podjetje iz skupine
sodelujočih, in ne naročnik z neposrednim
nakazilom instituciji znanja. Višina tovrstnih
upravičenih stroškov lahko dosega največ do
90% podjetju odobrenih državnih pomoči.
Višina subvencioniranja upravičenih stroškov: a) osnovna višina + b) dodatki
a) osnovna višina:
– do 50% stroškov za industrijske raziskave (za opredelitev pojma »industrijska
raziskava« glej Prilogo 2 TP MIR-06, TRL
4 do 6),
– do 75% stroškov študij tehničnih izvedljivosti (za opredelitev pojma »študija tehnične izvedljivosti« glej Prilogo 2 TP MIR-06;
TRL 3),
– do 25% stroškov predkonkurenčne
razvojno raziskovalne aktivnosti, (za opredelitev pojma »predkonkurenčna razvojno
raziskovalna aktivnost« glej Prilogo 2 TP
MIR-06; TRL 6 do 9);
b) dodatki (v primeru industrijskih raziskav in predkonkurenčnih razvojno raziskovalnih aktivnosti):
– mala in srednje velika podjetja dodatnih 10%,
– regionalna karta: celotno območje Slovenije za 10%,
– 10% za skladnost z nacionalno tehnološko in razvojno politiko ter vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi
raziskovalnimi organizacijami.
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Osnovna višina subvencioniranja upravičenih stroškov je po posameznih ravneh
tehnološke razvitosti podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v Prilogi 2 TP
MIR-06 ''Pojasnila ravni tehnološke razvitosti in tipa raziskav''.
Intenzivnost pomoči v primeru industrijskih raziskav, vključno z dodatki, ne sme
preseči 75% upravičenih stroškov. V primeru predkonkurenčnih razvojno raziskovalnih
aktivnosti, vključno z dodatki, intenzivnost
pomoči ne sme preseči 50% upravičenih
stroškov.
4.2. Vrste neupravičenih stroškov
Povezane družbe v skladu z definicijo iz
527. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06 – ZGD-1; v nadaljevanju: ZGD-1) se ne štejejo za zunanje
izvajalce, zato njihove storitve niso upravičen strošek.
Stroški, katerih višina ni določena v fiksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna kot% od variabilne osnove (npr. od
skupnih stroškov itd.) niso upravičeni stroški.
4.3. Obdobje subvencioniranja upravičenih stroškov
V primeru podpisa pogodbe, se lahko
subvencionirajo samo tisti stroški, ki so nastali po datumu prejema prijave na razpis in
so bili plačani do predložitve zahtevka, kar
upravičeni prejemnik tudi dokaže s potrdilom o plačilu oziroma z delovnim nalogom.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
5.1. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na razpisu lahko kandidirajo podjetja
(gospodarske družbe in samostojni podjetniki) ali skupina podjetij (pogoje mora izpolnjevati prijavitelj skupnega projekta in vsako
sodelujoče podjetje, ki je član skupine sodelujočih podjetij), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a) podjetje je registrirano pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in
dejansko posluje od 1. 1. 2005. Dokazilo:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence in poslovne listine (pogodbe, računi..., ki
izkazujejo, da je podjetje dejansko poslovalo
že od 1. 1. 2005);
b) podjetje ima v evidenci pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirano raziskovalno skupino oziroma je ta v postopku za vpis, ali za potrebe
projekta, ki je predmet prijave na razpis,
izkazuje namero o pogodbenem sodelovanju z ustrezno zunanjo razvojno skupino,
vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Dokazilo: potrdilo
ARRS ali izjava, pismo o nameri;
c) podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki ne sme biti starejše od 15
dni od datuma oddaje ponudbe;
d) podjetje v obdobju od leta 2000 do
2006 ni pridobilo in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah opredeljenih
z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 110/02). Dokazilo: lastna
izjava;
e) podjetje za isti projekt ni pridobilo in
ne pridobiva sredstev (na podlagi prejetega
sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila) v obliki državnih
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pomoči iz državnega, lokalnega ali drugih
virov EU. Dokazilo: lastna izjava;
f) podjetje ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije. Dokazilo: lastna izjava;
g) vodja projekta mora biti zaposlen oziroma pogodbeno vezan v podjetju, prijavitelju projekta. Dokazilo: lastna izjava (po
želji lahko tudi pogodba o delu oziroma zaposlitvi).
5.2. Prijava
Prijavitelj lahko prijavo na razpis odda
samostojno oziroma v imenu skupine sodelujočih podjetij in institucij znanja. Prijavitelj
lahko prijavi le 1 projekt.
Skupni
razvojno-tehnološki
projekt
mora:
– vsebovati jasno opredeljen cilj,
– opredeliti prispevek vsakega od sodelujočih partnerjev k uresničevanju cilja projekta,
– vsebovati opis razvojne in inovativne
aktivnosti projekta,
– biti fazno načrtovan s terminskim planom aktivnosti,
– imeti razvidno zaprtost finančne konstrukcije projekta z navedbo virov financiranja in
– biti skladen z namenom razpisa.
Prijava mora:
– biti skladna z navodili,
– vsebovati prijavni obrazec in vse v Prilogi 8 navedene obvezne obrazce in zahtevana dokazila ter izjave.
V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane le tiste prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane
podatke in dokazila, ki bodo prispele na
agencijo v roku, ki je določen s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
5.3. Določbe v zvezi z intelektualno lastnino
V pogodbi med prijaviteljem in agencijo se lahko določi o trajnem ali začasnem
prenosu pravic iz intelektualne lastnine na
MO.
6. Merila za izbor projektov
Vse prijave, ki bodo popolne, in ki bodo
izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje,
bodo ocenjene na osnovi meril.
Evalvacijski postopek za ocenjevanje
in izbor prijavljenih projektov se izvede z
recenzentskimi skupinami. Oceno na Ocenjevalnem listu A bo podala recenzentska
skupina MO, oceno na Ocenjevalnem listu
B pa recenzentska skupina agencije.
Prijave se ocenjujejo po dveh skupinah
meril:
A) Skladnost projekta s cilji TP MIR in s
cilji razpisane teme. V tej skupini so merila, ki vrednotijo prijavo s kazalci skladnosti
predloga z razpisanimi cilji področja in tematskih sklopov oziroma tem v okviru področja z upoštevanjem potencialnega vpliva,
ki ga bodo imeli rezultati projekta na razvoj
obrambnega področja in področja zaščite
in reševanja v okviru sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Oceno po
kazalcih iz te skupine kriterijev izdelajo člani
recenzentske skupine z MO (Priloga 5: TP
MIR-06 Ocenjevalni list A).
B) Tehnološko-razvojna kakovost, izvedljivost projekta in sposobnost prijavitelja,
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da projekt izvede, se oceni na osnovi meril,
ki vrednotijo prijavo s kazalci predstavitve
prijavitelja, njegove sposobnosti, da inovira
izdelke in procese, ocene vodje projekta ter
ocene finančne izvedljivosti projekta (Priloga 6: TP MIR-06 Ocenjevalni list B).
Skupna ocena posamezne prijave predstavlja skupno oceno meril na Ocenjevalnem listu A in meril na Ocenjevalnem listu
B. Skupna ocena je podlaga za razvrstitev
prijav na prednostni seznam projektov TP
MIR v letu 2006.
Skupno maksimalno število točk je 100,
in sicer 60 točk na Ocenjevalnem listu A in
40 točk na Ocenjevalnem listu B.
Prijava se lahko uvrsti na prednostni seznam projektov TP MIR v letu 2006 le:
– če je na Ocenjevalnem listu A dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na
Ocenjevalnem listu A (24 točk), in hkrati,
– če je na Ocenjevalnem listu B dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na
Ocenjevalnem listu B (16 točk), in
– če vsota zbranih točk na Ocenjevalnem listu A in Ocenjevalnem listu B doseže
vsaj 50% skupnega maksimalnega števila
točk (50 točk).
Pri razvrščanju prijav na prednostni seznam projektov, dobi v primeru enakega števila točk prednost prijava oziroma projekt, ki
je zbral več točk na Ocenjevalnem listu A. V
primeru, da še vedno obstaja primer ekvivalentno ocenjenih prijav, o prednostni uvrstitvi
odloči Strokovni svet TP MIR.
Iz razpisane teme prednostnega tematskega sklopa bo izbran le en prijavitelj.
Na prednostni seznam projektov TP MIR
se ne uvrstijo prijave, ki jih recenzenti ocenijo kot:
– prijave, ki so za naročnika razpisa nerelevantne; to pomeni, da v primerih, ko na
razpisano temo ni prijavljenih relevantnih
prijav, ni nobenega prijavitelja nujno izbrati;
– prijave, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika tehnološko-razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta.
Sklep o izbiri projektov sprejme agencija
na predlog Strokovnega sveta TP MIR in ob
soglasju MO.
7. Okvirna višina sredstev razpisa
Skupna okvirna vrednost razpisa je
3.500,000.000 SIT. Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov
naslednji:
– 2006: 1.500,000.000 SIT,
– 2007: 1.500,000.000 SIT,
– 2008: 500,000.000 SIT.
8. Obseg sredstev projektov
Glede na obseg potrebnih sredstev za
izvedbo projekta je vrednost prijavljenega
projekta za prvo, drugo in tretje področje do
100,000.000 SIT na leto in za četrto področje do 50,000.000 SIT na leto.
Morebitno odstopanje od danih finančnih
okvirjev za posamezni projekt je treba pri
prijavi na razpis posebej utemeljiti.
9. Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: projekti lahko trajajo do tri leta. V
primeru večletnih projektov je potrebno za
vsako leto posebej prikazati ovrednoten program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v
teh primerih sklepala samo za obdobje prve
zaključene letne faze projekta. Na podlagi
pozitivne ocene zaključene faze projekta pa
se bo sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta.
10. Način predložitve prijave in razpisni
rok
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Pisne prijave morajo prijavitelji dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – TP
Mir 2006« v glavno in splošno pisarno Javne
agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno ponedeljka, 31. 7. 2006 do
12. ure.
Prijava mora biti posredovana tudi v elektronski obliki na naslov tpmir06@tia.si ali
priložena pisni prijavi na CD mediju.
Pisno oddana prijava in elektronska prijava morata biti popolnoma identični. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in prispejo
na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
11. Poslovna skrivnost: prijavitelji morajo
podatke, ki ji smatrajo za poslovno skrivnost
ali intelektualno lastnino, v svoji prijavi tako
tudi označiti. Kot tako se lahko označi posamezni podatek oziroma del prijave, ne more
pa se nanašati na celotno prijavo.
12. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega
večjega števila prijav (več kot 20) v skladu s
PPIPRS ne bo javno.
Odpiranje prijav bo v torek, 1. 8. 2006 ob
9. uri v sejni sobi agencije.
Prijave, ki ne bodo pravilno označene (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis), ter
prepozno prispele prijave, bodo neodprte
vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Nepopolne
prijave, ki jih vlagatelji v določenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina
dispozicije projekta (Obrazec 4 TP MIR-06)
ni predmet dopolnitve.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni do 30. septembra 2006. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletni strani agencije (http://www.tia.si).
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obrazci in priloge) je z dnem objave
razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu http://www.tia.si/TP MIR06.
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo tudi na spletni strani MO.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so prijaviteljem na voljo na agenciji pri dr.
Igorju Mileku (igor.milek@tia.si) vsak ponedeljek, sredo in petek, med 10. in 11. uro,
vendar najkasneje do vključno 26. 7. 2006.
Informativni dan bo agencija pripravila v
sodelovanju z MO v ponedeljek, 26. 6. 2006
na sedežu agencije, Maurerjeva 29, 1000
Ljubljana, po naslednjem razporedu:
– 1. področje: zmogljivosti za bojevanje:
od 9. do 10. ure,
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– 2. področje: zmogljivosti za bojno podporo ter sile zaščite in reševanja: od 10.30
do 11.30,
– 3. področje: zmogljivosti za zagotovitev
bojnega delovanja ter delovanja zaščite in
reševanja: od 12. do 13. ure,
– 4. področje: vodenje, poveljevanje in
kontrola: od 13.30 do 14.30.
Zainteresirani prijavitelji projektov se morajo predhodno prijaviti na elektronski naslov info@tia.si. Pri prijavi morajo navesti
področje razpisa.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Ob-17286/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/0 in 77/03)
in sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada z dne 6. 6. 2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana.
II. Predmet prodaje:
Nepremičnino sestavljajo:
– opremljeni poslovni prostori v I. nadstropju, pritličju, I. kleti in II. kleti poslovne
stavbe na Poljanski cesti 31 v Ljubljani, v
skupni površini 1.652,6 m2, ki se nahajajo
na parcelah št. 200, 201, 202/1, 202/2, 203,
204, 205, 206, vse k.o. Poljansko predmestje, skupaj z idealnim deležem na skupnih
prostorih in napravah kakor tudi na funkcionalnem zemljišču in
– parkirno mesto v kletni etaži poslovno-stanovanjske stavbe na Poljanski cesti v
Ljubljani, ki stoji na delih parcel št. 199, 200,
201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, k.o.
Poljansko predmestje pod oznako 250.
in se prodajajo kot celota.
Navedena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in je prosta vseh bremen.
Del pritličja poslovne stavbe v izmeri
384 m2 in I. kleti v izmeri 4 m2 so oddani
v najem za določen čas do 31. 10. 2010 z
možnostjo podaljšanja.
III. Pogoji prodaje:
1. Izhodiščna cena za nepremičnino je
990,200.000 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV na opremo in davek na promet z nepremičninami.
Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo pogodbe in
prenosom lastninske pravice nosi kupec.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. Plačana varščina pa mu zapade
kot skesnina.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku bo

prodajni postopek razveljavljen in varščina
zapade v korist prodajalca.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra.
2. Za resnost ponudbe je obveznost zainteresiranega kupca plačati varščino v višini 99,020.000 SIT na račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
št. 01100‑6270960211 z obveznim sklicem
na št. 00 7240‑2302. Izbranemu ponudniku
bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
(a) navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
(b) ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta ter davčno
številko in številko TRR;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni ter id. št. za DDV, matično številko in
številko TRR;
(c) overjeno pooblastilo pri notarju, v primeru, da ponudnik ponudbo poda po pooblaščencu,
(d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
(e) dokazilo o plačani varščini;
(f) izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 3. 7. 2006 do
11. ure na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
V. Postopek izbire:
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbo o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
4. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin
na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana, pri Biserki Prošek,
tel. 01/471-05-13 ali Matjažu Dobravcu, tel.
01/471-05-35. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 01-1/2006

Ob-17034/06

Javni razpis
za direktorja/ico javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče
Novo mesto
Kandidat/ka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– ima znanstveni naslov,
– ima najmanj šest let delovnih izkušenj
na delovnih mestih, ki so vsebinsko povezana s področjem dela zavoda,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada delo z računalnikom
in
– aktivno obvlada angleški jezik.
Kandidat/ka mora k prijavi na javni razpis
poleg potrebnih dokazil priložiti tudi življenjepis in načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje, ki mora vsebovati vsebinske,
kadrovsko-organizacijske in finančne vidike
delovanja zavoda.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Pisne ponudbe z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v
roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo
mesto, Svet zavoda, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto. Prijave morajo biti predložene
v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: »Ne
odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno
središče Novo mesto.«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati/ke
dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
ali po tel. 07/393-92-54.
Univerzitetno
in raziskovalno središče Novo mesto
Št. 322-7/2006
Ob-16866/06
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in Odloka o proračunu občine Krško
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2006
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v
Občini Krško, ki so se izvajali v času od
poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa in vsebujejo naslednje
aktivnosti:
– organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in Posavju,
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju, ki ga pokriva TD,
– označevanje in urejanje kraja skozi vse
leto (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura),
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– urejanje in vzdrževanje pešpoti ter kolesarskih poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične
namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva na
šolah ali v kraju delovanja TD,
– sodelovanje s KS in drugimi društvi
v kraju,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma (organizacija in izvedba raznih ocenjevalnih natečajev, informiranje in vodenje
turistov in obiskovalcev itd.),
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
(predstavitev občine in društev na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah),
– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, zemljevidi,
videokasete, CD, spletne strani itd.),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani kot turistično društvo
oziroma turistična zveza po Zakonu o društvih,
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo zahteva Zakon o društvih,
– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja
turizma na območju celotne občine,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti Turistične občinske zveze Krško in turističnih društev je
5,500.000 SIT na proračunski postavki 5530
Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki
so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2006
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila za dodeljevanje sredstev
Občinski turistični zvezi Krško in turističnim društvom se izvedene aktivnosti,
opredeljene v točki II. točkujejo na podlagi
vrednosti posameznih kategorij. Razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za
ta namen, se deli z vsoto priznanih točk
vseh obravnavanih vlog in se tako izračuna
vrednost točke. Z vrednostjo točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu
društvu, kar predstavlja znesek za dodelitev
sredstev.
Vrednost posameznih kategorij:

1. Organizacijski program Občinske turistične zveze Krško
2. Organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju
3. Označevanje in urejanje kraja (turistična signalizacija in
ostala turistična infrastruktura)
4. Urejanja in vzdrževanja pešpoti ter kolesarskih poti
5. Organizacija turističnih prireditev, ki trajajo dva dni in več
6. Organizacija turističnih prireditev, ki trajajo en dan
7. Organizacija turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
8. Prireditev, ki jo turistično društvo ali Občinska turistična
zveza Krško soorganizira
9. Predstavljanje naravne in kulturne dediščine,
ljudskih običajev za turistične namene
10. Delovanje turističnega podmladka v okviru TD
11. Sodelovanje s KS in drugimi društvi
12. Spodbujanje prebivalstva za pospeševanje turizma
(natečaji, vodenje obiskovalcev)
13. Sodelovanje na raznih prireditvah in sejmih izven
Občine Krško
14. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
15. Ostale aktivnosti za razvoj in pospeševanje turizma

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih
proračunskih občinskih virov, ne more
uveljavljati te pravice ponovno preko tega
razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so
mu bila odobrena sredstva iz naslova tega
razpisa, kandidirati z istim programom in
aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna
Občine Krško.
VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne

Stran

500 točk/letno
300 točk/letno
70 točk/letno
70 točk/letno
80 točk/na prireditev
60 točk/na prireditev
30 točk/ na prireditev
10 točk/na prireditev
30 točk/na predstavitev
50 točk/letno
20 točk/letno
30 točk/letno
30 točk/sejem
50 točk/za vsako vrsto
promocijskega materiala
20 točk/letno

podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev.
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2005.
3. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2005 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih aktivnostih.
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4. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2006.
5. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2006 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih aktivnostih.
6. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo društva o že izvedenih programih in
aktivnostih TD do 31. 8. 2006, ovrednoten
po posameznih aktivnostih, ki so predmet
javnega razpisa.
7. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti
najkasneje do ponedeljka 4. 9. 2006 na
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis za programe TD in OTZ«.
IX. Obravnava vlog:
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v
roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih
dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne
bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, župan
sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in
izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank in predložitvi pisnega
zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa
ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje,
da so odstopili od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, dvignejo v času uradnih
ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti
Občine Krško.
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Dodatne
informacije
v
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail:
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 478-27/2006-2
Ob-17023/06
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
Občine Sežana št. 032-5/2006-26 z dne
22. 5. 2006, določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter v skladu z načrtom
prodaje občinskega nepremičnega premoženja Občine Sežana v letu 2006 št.
40302-15/2005-4 z dne 11. 11. 2005 – priloga Proračuna Občine Sežana za l. 2006
(Ur. l. RS, št. 18/06) objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zasedenega stanovanja
A) Predmet prodaje je zasedeno stanovanje, in sicer: dvosobno stanovanje
št. 32 v izmeri 71,57 m2/III. etaža (podstrešje), ki se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Sežana, Ul.
Mirka Pirca 1, ki stoji na prac. št. 4023/1,
vl. št. 951 k.o. Sežana. Izhodiščna cena
je 13,717.553 SIT, brez davka od prometa
nepremičnin, ki ga plača kupec.
Službeno najemno stanovanje je zasedeno z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas za čas trajanja
službovanja v javnem zavodu; sprememba
lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa
najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj
lastninske pravice na stanovanju vstopi v
pravni položaj najemodajalca.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa:
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije ali pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati
s pisnim pooblastilom za zastopanje.
3. Interesenti morajo do začetka javnega razpisa, vključno do 29. 6. 2006 položiti
kavcijo v višini 10% izklicne cene na TRR
št.: 01311-0100005909 Občine Sežana in
se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet
prodaje (navedba nepremičnine).
4. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javnega razpisa. Izbrani ponudnik mora
plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa
pogodbe na TRR št.: 01311-0100005909
Občine Sežana, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku, se mu vplačana kavcija
ne vrne. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Sežana
izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
6. Vplačano kavcijo bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa vrnil v 10 dneh
od zaključka javne dražbe brez obresti.
7. Sedanji najemnik stanovanja ima
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila
za prodajo in plačati davek od prometa nepremičnin, ki ni vključen v ceno in stroške

overitve. Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Sežana. Ostala določila, pomembna
za ureditev odnosov med prodajalcem in
kupcem, se opredelijo v pogodbi.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v stavbi Občine
Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana
(soba 72/II) ali na telefon 05/731-01-25.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti kuverti z oznako v spodnjem
levem kotu »Ne odpiraj – javni razpis –
Ponudba za nakup stanovanja«, v zgornjem levem kotu oznaka ponudnika ter
v spodnjem desnem kotu naslov Občine
Sežana. Ponudbe je treba posredovati na
naslov občine najkasneje do 29. 6. 2006
do 9. ure.
11. K ponudbi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
– potrdilo o vplačani kavciji in priloženo celotno številko TTR za primer vračila
kavcije,
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni, za s.p. pa ustrezno listino pristojnega davčnega organa,
– fotokopija osebne izkaznice ali fotokopija drugega osebnega dokumenta, ki
izkazuje slovensko državljanstvo (fizične
osebe),
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe), EMŠO za fizične osebe in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, se bo ponudba štela kot nepopolna
in se ne bo obravnavala.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
13. Pravila javnega razpisa: javni razpis se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javnega
razpisa nadzoruje pristojna komisija.
Občina Sežana
Ob-17179/06
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 23/93 in
30/98), 16. člena Odloka o načinu izvajanja javne gospodarske službe upravljanja
in vzdrževanja toplovodnega omrežja v
Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05) in poročila strokovne komisije za oceno ponudb
z dne 15. 5. 2006, izdajamo sklep o izboru najugodnejšega ponudnika za oddajo
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja toplovod
nega omrežja v občini Pivka (objava v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3.
2006).
Na osnovi utemeljitev strokovne komisije, razvidnih iz poročila strokovne komisije za oceno ponudb z dne 15. 5. 2006 ter
izvršenih ocenitev v skladu z objavljenimi
merili za oceno ponudb (najnižja cena),
je kot najugodnejši ponudnik izbran Osen
d.o.o., Kogovškova 6, 1000 Ljubljana.
Občina Pivka
Ob-16784/06
Na podlagi 7. in 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05
- UPB1), 7. in 96. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99,
52/01, 76/02), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
razpisuje
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javni razpis
za izbor strateškega partnerja za
ustanovitev skupne družbe za izvedbo
investicijskega projekta »Turistični in
rekreacijsko športni center – Fazanerija
Murska Sobota«
1. Namen in cilji občine pri izvedbi projekta
Mestna občina Murska Sobota želi z izvedbo projekta »Turistični in rekreacijsko
športni center – Fazanerija Murska Sobota« (v nadaljevanju »Projekt«) vzpodbuditi
turistično in rekreacijsko športno dejavnost
v Murski Soboti ter doseči na tem področju
razvojni zagon, kar bo rezultiralo v povečanju delovnih mest v neposrednih ter s
turizmom in športom povezanih dejavnostih, povečanem poznavanju in uveljavljanju
Mestne občine Murska Sobota v Sloveniji in
tujini, povečanju kvalitete življenja občanov
in urejenosti okolja v občini. Občina želi v
okviru Projekta vzpodbuditi razvoj tako stacionarnega kot tudi dnevnega turizma v tržno privlačni in ekonomsko uspešni turistični
ponudbi na osnovi izvira termalne vode in
naravnega okolja lokacije Projekta – Fazanerija in vzpodbuditi športne aktivnosti in
dejavnosti v občini. Cilj Projekta je razvoj
nastanitvene turistične ponudbe v primerni
obliki, kakovosti in kapaciteti ter valorizacija naravnih danosti izvira termalne vode v
rekreativnih in wellness turističnih programih s spremljajočimi športnimi programi in
dejavnostmi.
Občina želi navedeni projekt izpeljati na
najoptimalnejši način in v obliki, ki bo zagotavljala hkrati uresničevanje interesa občine po maksimiranju ekonomsko-socialnih
učinkov za lokalno okolje in v obliki, ki bo
pritegnila kvalitetne strateške in finančne
investitorje za realizacijo projekta, ki bodo
imeli dolgoročni interes po maksimiranju razvojnih potencialov lokacije projekta in celotnega okolja.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je izbor strateškega
partnerja z izkušnjami na področju turizma,
rekreacije in športa, ki bo usposobljen izvesti naslednje aktivnosti:
a) izdelava predinvesticijske študije za
gradnjo sodobnega turističnega in rekreacijsko športnega centra,
b) izdelava
urbanistično-arhitekturne
idejne zasnove Projekta sprejemljivega za
okolje,
c) priprava dokumentacije za predstavitev Projekta javnosti,
d) priprava projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta in pridobitev
upravnih dovoljenj,
e) ustanovitev javno – zasebne družbe
za izvedbo investicijskega Projekta ter njegovim upravljanjem.
3. Faznost projekta
Projekt bo izveden v dveh fazah in sicer:
– 1.faza: izdelava predinvesticijske študije za izvedbo Projekta in izdelava urbanistično – arhitekturne idejne zasnove Projekta
ter predstavitev Projekta javnosti,
– 2. faza: izdelava projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta, pridobitev
upravnih dovoljenj in ustanovitev javno-zasebne družbe za izvedbo Projekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo fizične ali
pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Št.

4.1. Pravni status – obvezni pogoji
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega razpisa izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa (če je posebno dovoljenje
potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; Izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-5 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
4.2. Ekonomske in finančne sposobnosti
– obvezni pogoji
1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
3. Potrdilo banke o njegovi finančni sposobnosti.
4.3. Tehnične sposobnosti – obvezni pogoji
1. Izjavo ponudnika, da bo pri realizaciji
Projekta sodeloval z najmanj 20% lastnih
sredstev glede na ocenjeno vrednost projekta, kar dokazuje s potrdilom Banke o njegovi
finančni sposobnosti.
2. Predložitev ocenjene vrednosti projekta.
3. Predložitev vrednosti storitev in aktivnosti iz 1. faze razpisa.
4. Predložitev programske zasnove v tekstualni in grafični obliki, ki prikazuje celovito
urbanistično in arhitekturno rešitev širšega
območja.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 4.2. – 4.3.
so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.
4.4. Ureditev pravnih razmerij – ostali
pogoji
– plačilo storitev iz I. faze izvedbe Projekta vključno s pripravo projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta, bo
poplačano z deležem v novo ustanovljeni
javno – zasebni družbi,
– ponudnik na razpis torej nosi celoten
riziko za svoje storitve in bo imel poplačane
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storitve le v primeru uspešnosti Projekta in
pridobitve uporabnega dovoljenja,
– izbran ponudnik se obvezuje dokončati
dokumentacijo iz 1.faze izvedbe Projekta v
roku 2 mesecev od uspešno zaključenega
javnega razpisa in izbora najugodnejšega
ponudnika ter od sklenitve pogodbe o poslovnem sodelovanju v skladu s pogoji, ki
so podrobno definirani v razpisni dokumentaciji,
– Mestna občina Murska Sobota se obvezuje, da bo v predvidenem času 2 mesecev sodelovala z izbranim ponudnikom v
okviru svojih pristojnosti,
– kolikor izbran ponudnik ne bo izdelal
potrebne dokumentacije iz 1.faze izvedbe
Projekta v predvidenem roku, mestna občina ni dolžna več sodelovati z izbranim
ponudnikom in nima do njega nobenih obveznosti,
– vsa ostala določila sodelovanja med
mestno občino in izbranim ponudnikom so
razvidna iz razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor:
– programska zasnova v tekstualni in
grafični obliki, ki prikazuje celovito urbanistično in arhitektonsko rešitev širšega območja,
– reference ponudnika pri izvedbi investicijskih projektov na področju turističnega
in rekreacijsko športnega turizma (število
referenčnih izvedenih projektov), ki so realizirani,
– reference in izkušnje vključenih strokovnjakov s področja razpisanih storitev
(število vključenih strokovnjakov, ki imajo
vsaj 3 reference s področja podobnih projektov),
– reference ponudnika s področja načrtovanja razvojnih turističnih in rekreacijsko
športnih centrov ter investicijskih projektov,
ki so realizirani (število referenčnih projektov na področju turističnega in rekreacijsko
športnega turizma, ki so bili tudi realizirani in
delujejo v Sloveniji ali tujini).
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak dan med 8. in 14. uro na
sedežu Mestne občine Murska Sobota, od
12. 6. 2006 dalje, po predložitvi dokazila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije. Za
stroške razpisne dokumentacije je potrebno
plačati 10.000 SIT na račun Mestne občine
Murska Sobota št. 01280‑010001145, sklic
Projekt – Fazanerija.
7. Rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do
vključno 17. 7. 2006 do 10. ure, po pošti
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali bodo
oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – ponudba na razpis
za izbor strateškega partnerja za Projekt
– Fazanerija.«
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne ali nepravočasne ponudbe
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene ponudniku.
8. Obravnava ponudb
Postopek izvede komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Murska Sobota.
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9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Oddaja ponudb pomeni, da se ponudnik
strinja s pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 322-6/2006
Ob-16865/06
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l, RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Krško za leto 2006
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in
promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj
in večjo prepoznavnost celotne občine in so
se izvajale v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
so registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju turizma in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo zahteva Zakon o društvih,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma
na območju celotne občine.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 3,000.000 SIT
na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se
delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2006
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila za dodeljevanje sredstev
Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditev v občini Krško, ki
so bile izvedene v razpisnem roku in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine,
– vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena v publikacijah oziroma na drug ustrezen
način,
– so tradicionalne prireditve,
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– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev iz Občine Krško.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri pripravljajo
turistične prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
Občina Krško bo sofinancirala prireditve
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. fotokopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt
od AJPES-a (oziroma Statističnega urada
RS),
2. fotokopijo potrdila o registraciji (odločba o vpisu društva v register društev),
3. pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve,
– vrednost in cena celotne prireditve s
finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
4. dokazila o izvedenih delih (računi, potrdila o plačilu itd.),
5. izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 18. 7. 2006 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve.«
IX. Obravnava vlog:
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v
roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Krško.
Dodatne
informacije
v
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail:
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

Javne dražbe
Št. 478-11/2006-6
Ob-16792/06
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
A1. Poslovni prostori v objektih A, B, E in
I v nekdanji vojašnici v Melju, Maribor.
Poslovni prostori v objektu A, Meljska
cesta 36, Maribor:
1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnih prostorov je Branko Križ s.p.), v
izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29,
k.o. Melje.
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Izhodiščna cena: 29,850.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 6, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnega prostora je družba La Mirjam
d.o.o.), v izmeri 22,42 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,150.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 7, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnega prostora je Igor Konfidenti), v
izmeri 77,48 m2, parc. št. 422/4 in 422/29,
k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 11,100.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 16, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Dejan
Čolnik), v izmeri 47,38 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,360.000 SIT.
Poslovni prostori v objektu B, Ulica heroja Šaranoviča 27-29, Maribor.
5. Poslovni prostor, št. 21, v kleti objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnega prostora je Night club Krpan
d.o.o.), v izmeri 927,02 m2, parc. št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 270,000.000 SIT.
6. Poslovni prostor, št. 20, v pritličju
objekta (poslovni prostor je prazen, investitor v obnovo prostora je bila nekdanja najemnica družba E- Statik), v izmeri 653,03 m2,
parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 53,900.000 SIT.
7. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Marjan
Bogadi), v izmeri 18,14 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,570.000 SIT.
8. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in
investitor v obnovo poslovnih prostorov je
Boštjan Gutman), v izmeri 66,9 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,600.000 SIT.
9. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Matvoz
d.o.o.), v izmeri 42,68 m2, parc, št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,600.000 SIT.
10. Poslovni prostori, št. 11, 12 in 13, v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Webo d.o.o.), v izmeri 67,56 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,620.000 SIT.
11. Poslovni prostor, št 14a, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Leopold Mavsar), v izmeri 32,17 m2, parc.
št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,700.000 SIT.
12. Poslovna prostora, št. 15. in 16, v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o.), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 10,150.000 SIT.
13. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marko
Donko), v izmeri 19,12 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,630.000 SIT.
14. Poslovni prostor, št. 11, v drugem
nadstropju objekta (prostor je prazen, inve-
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stitor v obnovo poslovnega prostora je bila
nekdanja najemnica družba Emada d.o.o),
v izmeri 26,67 m2, parc. št. 422/10, 422/21
in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,240.000 SIT.
Poslovni prostori v objektu E, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor:
15. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 336,94 m2, parc.
št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 35,900.000 SIT.
16. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi
objekta (prostor je prazen, prej uporabnik
PIN d. o. o.), v izmeri 321,75 m2, parc. št.
422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 31,200.000 SIT.
Poslovni prostori v objektu I, Ulica heroja
Jevtiča 9, Maribor:
17. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnih prostorov je Odstotek
d.o.o.), v izmeri 90,31 m2, parc. št. 422/11
in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 8,600.000 SIT.
18. Poslovni prostor, št. 3, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Zen & Co
d.o.o.), v izmeri, 65,92 m2, parc. št. 422/11
in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 6,300.000 SIT.
19. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Zen & Co
d.o.o.), v izmeri 47,63 m2, parc. št. 422/11 in
422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,120.000 SIT.
20. Poslovni prostor, št. 6, v kleti objekta
(sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Indicij d.o.o.), v izmeri
91,03 m2, parc. št. 422/11 in 422/22, k.o.
Melje.
Izhodiščna cena: 4,500.000 SIT.
Ogled poslovnih prostorov: 22. 6. 2006
od 12. do 14 ure, predstavnik Ministrstva za
obrambo RS (tel. 031/244-147) bo zainteresirane osebe za ogled čakal pred objektom
B, Ul. heroja Šaranoviča 27-29, Maribor.
A.2 Gostinsko stanovanjski objekt površine 909,04 m2 z zemljiščem, Dolga Brda
28, Holmec (nekdanja stražnica Holmec),
parc. št. 74/11-neplodno 243 m2, 76/5-dvorišče 2898 m2, poslovna stavba 510 m2,
76/6-cesta 115 m2, 76/7-neplodno 163 m2,
skupno zemljišče 3929 m2 ZKV 69, k.o. Dolga Brda.
Izhodiščna cena: 100,000.000 SIT.
Ogled objekta: 20. 6. 2006 od 12. do 14.
ure, predstavnik Ministrstva za obrambo RS
(tel. 031/244-147) bo zainteresirane osebe
za ogled čakal pred objektom.
B) Stanovanja
B.1 Enosobno stanovanje v Križah, Hladnikova 18, št. stan. 8 v pritličju, v izmeri
41,30 m2 (prazno), parc. št. 570/3, ZKV 383,
k.o Križe.
Izhodiščna cena: 7,500.000 SIT.
Ogled stanovanja: 28. 6. 2006 od 15.
do 17. ure.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno. Stanovanje je etažno in zemljiškoknjižno neurejeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin
in stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
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– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 11,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-29000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-29000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
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Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo snemana na filmski trak.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 7. 2006 ob
11. uri v sejni sobi štev. 327, v III. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 46502-0014/2005
Ob-16767/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 77/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02-ZJU), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in 109. člena Statuta Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Radež
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 969/7, njiva v izmeri 353 m2, ter parc.
št. 969/8, pašnik v izmeri 2421 m2, obe
vpisani v vl. št. 261, k.o. Radež, last Občine Sevnica.
Obe parceli sta opredeljeni v območju
lesno proizvodnega gozda, kot to izhaja iz
lokacijske informacije Občine Sevnica, št.
46502-0014/2005 z dne 10. 3. 2006.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe.
4. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je 497.910 SIT. V ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin.
5. Najnižji znesek višanja je 25.000 SIT.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec kupnino poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št.
01310‑0100008286 v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter se
bo na pristojni zemljiški knjigi vložil predlog
za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 17. ju-
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lija 2006 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji
morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in:
– priložiti potrdilo o plačani varščini,
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v overjeni
fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene za predmetno
zemljišče, na transakcijski račun Občine
Sevnica, št. 01310-0100008286 s sklicem
00 46502‑0014-2005, za namen »javna
dražba – k.o. Radež«.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Dodatne informacije:
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju,
tel. 07/81-61-269.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Po sklenitvi prodajne pogodbe bo moral
kupec v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) podati vlogo za odobritev
pravnega posla na Upravni enoti Sevnica.
Občina Sevnica
Ob-16786/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00. 79/01,
30/02 in 110/02), 39. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka
o proračunu Občine Cerknica za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 52/06) in sklepa o sprejemu
Programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2006 št. 17/10-288/2006
z dne 9. 2. 2006 Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53, objavlja
javno dražbo
za prodajo komunalno opremljenega
zemljišča za gradnjo stanovanjsko
poslovnega objekta v Cerknici “Za
Vrtovi”
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33;

2. Opis predmeta:
Predmet javne dražbe je komunalno
opremljeno zemljišče namenjeno za gradnjo stanovanjsko – poslovnega objekta
“Za Vrtovi” v Cerknici.
Območje, kjer ležijo parcele, ki so namenjene prodaji so po Odloku o ureditvenem načrtu Za Vrtovi v Cerknici (Ur. l. SRS,
št. 42/88) predvidene za gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije in pri sami
gradnji dolžan upoštevati določila občinskih
predpisov, ki urejajo področje prostora.
Območje, ki je predmet prodaje obsega
sledeče parcele:
– parc. št. 893/8 travnik v izmeri 22 m2,
– parc. št. 895/4 njiva v izmeri 160 m2,
– parc. št. 897/4 njiva v izmeri 972 m2,
– parc. št. 897/2 sadovnjak v izmeri
19 m2,
– parc. št. 901/3 njiva v izmeri 91 m2,
– parc. št. 904/5 sadovnjak v izmeri
336 m2,
– parc. št. 901/5 njiva v izmeri 696 m2,
– parc. št. 907/4 njiva v izmeri
1921 m2,
– parc. št. 912/6 sadovnjak v izmeri
5 m 2,
– parc. št. 896/4 njiva v izmeri 322 m2,
– parc. št. 899/9 njiva v izmeri 897 m2,
– parc. št. 899/6 njiva v izmeri 372 m2,
– parc. št. 899/10 njiva v izmeri
225 m2,
– parc. št. 899/4 sadovnjak v izmeri
129 m2
vse k.o. Cerknica.
Skupna površina zemljišča namenjenega za prodajo je 6167 m2. Posamezne
parcele niso predmet prodaje, ampak samo
kot celota.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa znaša 78,500.000 SIT, brez 20% davka
na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša najmanj 200.000 SIT.
K vrednosti, ki bo dosežena po končani
licitaciji bo potrebno kupcu obračunati še
20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora znesek kupnine dosežene
na javni dražbi skupaj z 20% davkom na
dodano vrednost poravnati najkasneje v
roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in v
določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki
bo izdano s strani prodajalca, po plačilu
celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi
s prodajno pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 4. 7. 2006 s pričetkom ob
13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta
4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje).
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7. Višina kavcije
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene brez DDV, to je 7,850.000 SIT. Kavcijo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Cerknica, št. 01213-0100002563
pri UJP Postojna.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana kavcija
vračuna v kupnino. V kolikor dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine in stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, organizator javne dražbe obdrži vplačano kavcijo.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
I. dokazilo o plačilu kavcije;
II. pravna oseba mora predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe;
III. samostojni podjetnik potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS;
IV. fizična oseba veljaven osebni dokument.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu kavcije, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s
sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju
in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča;
– da bo zgradil stanovanjsko – poslovni poslovni objekt v skladu z določili občinskih predpisov, ki veljajo za navedeno
območje.
Navedena posebna pogoja bosta sestavna dela prodajne pogodbe. V prodajni
pogodbi bodo natančno določene posledice morebitne kršitve posebnih pogojev.
10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne
vplačana kavcija brez obresti. O morebitni
ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišč, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
tel. 01/709-06-10, kontaktna oseba Olga
Smodila.
Občina Cerknica
Ob-16791/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena
Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št.

Št.

3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 52/06),
sklepa o sprejemu letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2006 št. 17/10-288/2006 z dne
9. 2. 2006 in sklepa o sprejemu dopolnitve letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006
št. 200-18/6-305/2006 z dne 11. 5. 2006,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici,
Cesta. 4. maja 53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo treh gradbenih parcel
v naselju Cerknica
in v naselju Bloška Polica
Predmet javne dražbe so tri gradbene
parcele z možnostjo gradnje individualne stanovanjske hiše v naselju Cerknica
– Cesta Pod Slivnico parcela št. 1 in 2
ter v naselju Bloška Polica parcela št. 3,
in sicer:
Parcela št. 1: parc. št. 2382/149 pašnik v izmeri 288 m2 in parc. št. 2382/149
neplodno v izmeri 687 m2, k.o. Cerknica. Skupna izmera parcele št. 1 znaša
975 m2.
Parcela št. 2: parc. št. 2382/150 pašnik
v izmeri 627 m2 in parc. št. 2382/150 neplodno v izmeri 430 m2. Skupna izmera parcele št. 2 znaša 1057 m2, k.o. Cerknica.
Parcela št. 3: parc. št. 1185/105 pašnik
v izmeri 613 m2, k.o. Bločice.
Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v torek, 4. 7. 2006, s pričetkom ob
14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53, I. nadstropje.
I. Izklicna cena za parcelo 1 znaša
7,532.844 SIT.
Izklicna cena za parcelo 2 znaša
8,166.375 SIT.
Izklicna cena za parcelo 3 znaša
2,207.000 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša 50.000 SIT.
Izklicna cena zemljišča predstavlja
vrednost zemljišča brez vključenega 20%
davka na dodano vrednost. Poleg kupnine dosežene na javni dražbi z vključenim
20% davkom na dodano vrednost je kupec
dolžan plačati tudi nastale stroške parcelacije, ki so razdeljeni sorazmerno glede
na velikost parcele in znašajo:
– za parcelo 1 znašajo 137.875 SIT,
– za parcelo 2 znašajo 149.470 SIT,
– za parcelo 3 znašajo 74.682 SIT, z že
vključenim DDV-jem.
II. Kavcijo je potrebno plačati pred
javno dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno
preostalo kupnino skupaj s stroški parcelacije pa mora uspeli dražitelj plačati
najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa.
Kavcija za nakup
– parcele št. 1 znaša 755.000 SIT,
– parcele št. 2 znaša 820.000 SIT,
– parcele št. 3 znaša 221.000 SIT.
Kupec, ki je zainteresiran za nakup več
kot ene parcele, mora plačati kavcijo za
toliko parcel kot jih namerava kupit.
III. S potrdilom o plačilu kavcije se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz so-
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dnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni vštevši dan javne dražbe in iz katerega izhaja, da imajo sedež na območju
Republike Slovenije ali v deželah Evropske Unije in fizične osebe s potrdilom, da
so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po
svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od
nakupa, Kavcija pa zapade prodajalcu.
Plačilo kupnine in stroškov parcelacije
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine skupaj
s stroški parcelacije na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe,
se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu celotne kupnine skupaj s stroški
parcelacije in poravnavi vseh ostalih stroškov vezanih na prodajno pogodbo, se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest, v
zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano
nepremičnino.
VI. Po Zakonu o davku na dodano vrednost je za promet nepremičnin kupec
dolžan plačati poleg kupnine dosežene
na javni dražbi še 20% davek na dodano
vrednost.
Kupec je dolžan plačati priključne takse, soglasja in stroške pridobitve gradbenega dovoljenja ter stroške, ki nastanejo v
zvezi s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim predlogom.
Kupec je dolžan Občini Cerknica pred
izdajo gradbenega dovoljenja plačati tudi
komunalni prispevek v skladu z Odlokom
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004
(Ur. l. RS, št. 32/04) in Sklepom o izračunu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami (komunalni
prispevek), ki ga je sprejel Občinski svet
Cerknica na 8. redni seji dne 25. 3. 2004.
Komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/709-06-16 – Olga Smodila.
Poznejših reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Ob-17156/06
Stečajni upravitelj CBT, Proizvodnja investicijske opreme in trgovina d.o.o. Krško
– v stečaju, Cesta krških žrtev 137, Krško,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem opr.
št. St 10/2002 z dne 26. 5. 2006, prodajo
premičnin z
javno dražbo
ki bo 21. 7. 2006 ob 14. uri v sobi IV/II
na Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje:
1. premičnine po posebnem seznamu, ki je izvleček cenilnega elaborata št.
577-02 z dne 12. 9. 2002, in sicer:
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zap. št. inv. št.

naziv

287

363

rezalnik CNC 1400-2,OMX6, OM /2

1

6,000.000

313

395

vrtalni stroj UNION GERA BFT 110

1

8,400.000

II. Prodajni pogoji
Premoženje se prodaja prednostno kot
celota za izklicno ceno 13,000,000 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen
oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo 153. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe
se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz
sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do
dražbe vplačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri NLB d.d. Ljubljana št.
02980-0012930842 varščino v višini 10%
izklicne cene in se s potrdilom o vplačani
varščini izkazati pred začetkom dražbe.
S plačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
javni dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v 30 dni po končani javni dražbi.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine bo prodaja
razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena in
zapade v korist stečajne mase.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila
za sklenitev pogodbe o nakupu premičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se
zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno.
Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva mora plačati kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja in cenilnih mnenj je
mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
(tel. 051/357-336).
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino,
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000
SIT.

kos

izklicna cena

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji
ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).
Stečajni upravitelj:
Jože Patty

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-110/2006/3

Ob-17216/06

Popravek
V javnem natečaju za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta vodje sektorja v Ministrstvu za javno upravo, Direktorat
za e-upravo in upravne procese, Sektor za
upravne procese in odpravo administrativnih ovir, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 60 z dne 9. 6. 2006, Ob‑16194/06 se
prva alineja objave spremeni tako, da se
pravilno glasi:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem; ekonomske, družboslovne ali tehnične smeri.
Rok za prijavo na javni natečaj je do
vključno 26. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 999-18-11/2006
Ob-16763/06
Na podlagi 56. in prvega odstavka 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 29. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Uradu predsednika Republike Slovenije (št.
999-16-4/05 z dne 1. 7. 2005, 1. 11. 2005,
19. 12. 2005, 27. 1. 2006, 1. 3. 2006 in 1. 6.
2006) Urad predsednika Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
pomočnik generalnega sekretarja za
kadrovske zadeve, v Uradu predsednika
Republike Slovenije,
ki se opravlja v nazivu sekretar.
1. Delovne naloge:
– izvajanje kadrovskih opravil,
– zbiranje in pripravljanje podatkov za
vnos v kadrovski informacijski sistem,
– vzpostavljanje in vodenje evidenc zbirk
osebnih podatkov,
– izvajanje kadrovskih funkcij (planiranje, selekcija ter razvoj in izobraževanje
kadrov),
– ostale naloge po navodilu nadreje
nega.

2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna
s specializacijo ali magisterijem pravne,
upravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega vsaj 5 let na področju kadrov v državnih organih,
– znanje dela z računalnikom.
3. Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje upravljanja s programskim produktom MFERAC-SD in KE.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem nazivu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– 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.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljajo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega 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 pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Prijava na JN – pomočnik generalnega sekretarja za kadrovske zadeve«
v 8 dneh od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Divna Potočar,
namestnica generalne sekretarke na tel.
478-13-01.
Republika Slovenija,
Urad predsednika Republike Slovenije
Ob-16807/06
Svet Osnovne šole Livada, Ul. Dušana
Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in
43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-a (prehodne določbe) (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
Predvideni začetek mandata bo dne 1. 9.
2006, oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Livada
Ob-16808/06
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena in v skladu
s prvim odstavkom 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega
delovnega mesta na položaju:
1. Direktorja občinske uprave.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje.
Vrsta uradniškega delovnega mesta na
položaju: direktor občinske uprave.
Delo se lahko opravlja v nazivu: sekretar.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu sekretar.
Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje bo sklenjeno za dobo 5 let, s polnim
delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem – družboslovne ali tehnične
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– pooblastilo za dostop do tajnih podatkov.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti, …):
– znanje s področja vodenja v upravi,
– znanje enega tujega jezika,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Vsebina dela:
– vodenje občinske uprave, načrtovanje,
organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje
dela v občinski upravi;
– vodenje
projektnih
skupin
za
najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno
oblikovanje
ključnih
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na drugi stopnji;
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mora

Št.

kandidat/-ka za prosto uradniško delovno
mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– 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,
– da
zoper
osebo
ni
vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi
predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno potrdilo o pridobljeni izobrazbi
(diploma pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/ke
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen v trajanju več kot 6
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih drugih posebnih
znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave
ter strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na uradniško delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna
komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke,
ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil,
priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne
pogoje za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta, bo natečajna komisija
povabila na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ali dnevnem časopisu,
na spletni strani Ministrstva pristojnega za
upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje,
Oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
Ljubljanska c. 26., 1330 Kočevje, s pripisom: »Javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika
bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbrane-
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mu kandidatu/-ki, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi: za določen čas do izteka mandata,
s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat/-ka bo delo opravljal/-a
v Občinski upravi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Višji svetovalec za rabo prostora in
varstvo okolja.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za rabo prostora in varstvo
okolja.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji
svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest
mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Vsebina dela:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkov;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno
opravljanje
drugih
zahtevnejših nalog.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mora
kandidati/-ke za prosto uradniška delovno
mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– 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,
– da
zoper
osebo
ni
vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi
predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
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– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopija potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/-ke
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ko ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih drugih posebnih
znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na uradniško delovno mesto navedena izpitna opravili najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna
komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/-ke,
ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil,
priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne
pogoje za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta, bo natečajna komisija
povabila na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ali dnevnem časopisu,
na spletni strani Ministrstva pristojnega za
upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje,
Oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom:
»Javni natečaj – višji svetovalec za rabo prostora in varstvo okolja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika
bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi: za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom s poskusnim delom šest
mesecev.
Izbrani kandidat/-ka bodo delo opravljal/-a v Občinski upravi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja je zadolžena Majda Javoršek,
vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi Občine Kočevje,
tel. 01/893-82-22.
Občina Kočevje
Ob-16812/06
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana, na podlagi Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,
18/98), Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS,
št. 36/04-upb1) ter Statuta zavoda, objavlja
razpis za delovno mesto:
direktor/direktorica Bolnišnice Se
žana.
Kandidati/kandidatke za delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev ter programom razvoja zavoda v
roku 15 dni od dneva objave razpisa v zaprti
kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom
»za razpisno komisijo – ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire.
Bolnišnica
za zdravljenje in rehabilitacijo
kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično
nego Sežana
Št. 122-17/06-1
Ob-16813/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
generalni direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega
delovnega mesta:
1. svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer: družboslovna, ekonomska, kmetijska;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Naloge se po vsebini nanašajo na pripravo podlag za izvedbo javnih razpisov in
reševanje pritožb z delovnega področja razvoja podeželja.
Pri prijavi se sklicujte na 122-17/2006.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje po
goje:

– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopija delovne knjižice;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
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.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba
za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske
zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali
na elektronski naslov: B.Kalan@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri
uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478‑92‑62, o delovnem
področju, ki se nanaša na razpisano prosto
delovno mesto pa Hermina Oberstar, tel.
01/478-92-21.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 07-2/11
Ob-16815/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. vodja Območne izpostave Ivančna
Gorica m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-16818/06
Na podlagi določbe 36. člena Statuta
Območne obrtne zbornice Domžale in sklepa, sprejetega na 5. seji Organizacijsko kadrovske komisije Območne obrtne zbornice
Domžale, dne 30. 5. 2006, Območna obrtna
zbornica Domžale razpisuje prosto delovno
mesto:
sekretar/sekretarka zbornice.
Za sekretarja/sekretarko zbornice je lahko imenovan(a) kandidat(ka), ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– delovne izkušnje v trajanju 5 let,
– poskusno delo v trajanju 3 mesece.
Mandatna doba sekretarja/sekretarke
zbornice je 4 leta.
Pisne prijave, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev, pošljite na naslov:
Območna obrtna zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21a, 1230 Domžale, v roku 8 dni
od objave razpisa.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
15 dni od izteka roka prijave.
Območna obrtna
zbornica Domžale
Št. 25
Ob-16943/06
Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice objavlja naslednje prosto delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec za nedoločen čas (1 prosto
delovno mesto).
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
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zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– 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 sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbran kandidat bo potrdilo moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbran kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice (za
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javni natečaj – višji pravosodni svetovalec),
Ljubljanska cesta 76, Domžale.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite Uradu
predsednice Okrajnega sodišča v Domžalah, tel. 721-57-41.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 16/06
Ob-16945/06
Regionalna razvojna agencija Posavje,
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, katere
ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina
Krško in Občina Sevnica, razpisuje delovno
mesto:
direktorja.
Delovno mesto direktorja bo prosto s
3. 9. 2006.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali
državni upravi,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni
jezik, pri čemer imajo prednost uradni jeziki
Evropske unije, kar izkaže s potrdili ustreznih institucij.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
svoj življenjepis ter svojo zamisel programa razvoja dejavnosti Regionalne razvojne
agencije Posavje in ukrepov za dosego programskih ciljev.
Upravni odbor Regionalne razvojne
agencije Posavje izbere kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih razpisnih pogojev in ocene programa razvoja dejavnosti Regionalne razvojne
agencije Posavje.
Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta
krških žrtev 46, 8270 Krško, z oznako: »Za
razpis direktorja – ne odpiraj«.
Upravni odbor Regionalne razvojne
agencije Posavje bo opravil izbor v 15
dneh po objavi razpisa in o svojem izboru
obvestil prijavljene kandidate, vendar je
odločitev o imenovanju direktorja pravno
veljavna šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 2045/06
Ob-16955/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
podsekretar v Varnostno tehnični
službi – 1. delovno mesto.
Od kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike – smer telekomunikacije,
– aktivno znanje 1. svetovnega tujega
jezika: (angleški, nemški, francoski, španski
ali ruski jezik),
– praktična znanja na področju projektiranja in izvedbe ožičenj, prenosa signalov in
konfiguracij hišnih central,
– poznavanje oziroma pripravljenost za
usposobitev na sistemu Lotus Notes, Visio,
Windows,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
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Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, 1000
Ljubljana in diplomatska predstavništva ter
konzulati Republike Slovenije v tujini.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
državljanstvo Republike Slovenije, znanje
slovenskega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/-ke morajo priložiti dokazila
o splošnih pogojih za zasedbo delovnega
mesta: vloga z življenjepisom, dokazilo o
državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o aktivnem znanju tujega
jezika, dokazilo o državljanstvu in potrdilo
o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne
knjižice). V primeru, da vloga ne bo vsebovala vseh navedenih dokazil in potrdil
je natečajna komisija ne bo obravnavala,
kandidat/ka pa ne bo uvrščen/a v nadaljnji
izbirni postopek.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu/ni kandidatu/-ki bo izdan sklep o
izbiri, drugim pa sklep o neizbiri. Z izbranim
kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom z
dvomesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-22-59.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 50/2006
Ob-16956/06
Na podlagi I. odstavka 56. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in 57/04),
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova
ulica 2, 8000 Novo mesto, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent II.
1. Javni uslužbenec lahko naloge na tem
delovnem mestu opravlja v nazivih:
– pravosodni sodelavec II in
– pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 6 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec II in
najmanj 9 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec I.
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3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil,
– vodenje vpisnikov,
– vodenj vpisnikov, knjig in imenikov
skladno s sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča,
– vodenje potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje vseh potrebnih strojepisnih
del,
– vodenje enostavnih postopkov in prvo
odločanje v enostavnih zadevah zemljiške
knjige in izvršbe,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednice sodišča, sodnika, ki je z letnim
razporedom določen za to delo.
4. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in II. odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in
sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– oseba ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
5. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna 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. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred nastopom dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delov-

no mesto navedeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od dneva imenovanja v
naziv.
6. Kraj opravljanj dela:
– Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto.
7. Vrsta delovnega razmerja:
– delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Urad predsednice (za javni natečaj), Jerebova ulica 2,
8000 Novo mesto.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/338-12-56.
Okrajno sodišče v Novem mestu
Št. 020-08-1-16/06
Ob-16957/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo ZJU-UPB2) Ministrstvo
za okolje in prostor objavlja prosto delovno
mesto:
pripravnika/ce v Direktoratu za okolje,
v Sektorju za naravo, za čas usposabljanja
za delovno mesto svetovalca, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II in svetovalec
I ter za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske, naravoslovne ali druge ustrezne smeri.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pripravnika bomo sklenili delovno
razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za čas
oprave državnega izpita iz javne uprave.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za okolje in prostor, v
Ljubljani.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome);
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, Ljubljana (s pripisom:
za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z
zaporedno številko objave) ali na elektronski
naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer ve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-7248 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 18001-34/2006/1
Ob-16966/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/svetovalke v Sektorju za
programe zaposlovanja v Direktoratu za
trg dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske oziroma družboslovne smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– izvajanje kontrol porabe sredstev
ESS,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – svetovalec v Sektorju
za programe zaposlovanja.«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel. 369-77-71,
vsak dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št.

Št. 18001-33/2006/1
Ob-16967/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/ višje svetovalke
v Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo
programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v Direktoratu za trg
dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit s področja zaposlovanja
(kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta
od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– pomoč pri pripravi metodologije in
predpisov za nadzor programov zaposlovanja in kontrolo ukrepov ESS,
– nadzor programov zaposlovanja in
kontrola ukrepov ESS,
– nadzor nad ZRSZ in drugimi osebami
na področju zaposlovanja,
– priprava zbirnih poročil in odobritev
zahtevkov za povračilo sredstev ESS,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec
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v Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Tadeji
Pušnar, na tel. 369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Su 210101/06-1
Ob-17024/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2) predsednica Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
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
pravne smeri,
– imeti morajo opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– imeti morajo najmanj dve leti delovnih
izkušenj,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo verodostojne listine, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih
izkušenj s časom opravljanja dela in stopnjo
izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje ali
pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni začet kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na delovnem mestu strokovni sodelavec, katerega
vsebina je opravljanje predvsem naslednjih
nalog:
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje prič in izvedencev,
– opravljanje priprav na glavno obravnavo,
– izdelovanje osnutkov sodnih odločb,
– poročanje na sejah senatov,
– priprava poročil, analiz, informacij,
pravnih mnenj in vlog.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
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delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
na Kidričevi ulici 1 v Slovenj Gradcu.
Kandidati, katerih prijave bodo nepopolne oziroma k prijavam ne bodo priložili vseh
zahtevanih dokazil, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu, Urad predsednice, Kidričeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
petnajstih dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/88‑46‑800 (Marija Pajnik).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 110-263/2006
Ob-17025/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo (m/ž) – za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer agronomija,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem sistema neposrednih plačil v kmetijstvu.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
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predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 705-30/2006
Ob-17030/06
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi tretjega odstavka 283. člena Zakon o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo, objavlja razpis za
izvršitelje in sicer:
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
na Vrhniki,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Lendavi.
I. Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor
po zakonu izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje, oziroma da je opravil pravniški
državni izpit;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja
kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
II. Prijavi na razpis je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
pod tč. 1 – potrdilo o državljanstvu;
pod tč. 2 – zdravniško potrdilo specialista
medicine dela;
pod tč. 3 – potrdilo o doseženi stopnji in
vrsti izobrazbe;
pod tč. 4 – dokazilo o pridobljenih najmanj dveletnih delovnih izkušnjah;
pod tč. 5 – potrdilo o opravljenem izpitu
za izvršitelja oziroma potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu;
pod tč. 6 – dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika (spričevalo o končanem
šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o
aktivnem znanju slovenskega jezika ali na
drug ustrezen način);
pod tč. 7 – potrdilo o nekaznovanosti
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga
pristojno sodišče), ki ne smeta biti starejša
od 30 dni;
pod tč. 8 – dokazilo o lastništvu oziroma
pravici uporabe prostorov z opremo ter pri-

mernim vozilom po Pravilniku o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prostore in opremo izvršitelja (Ur. l. RS,
št. 6/99).
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja ali opravljenega pravniškega državnega izpita (pogoj iz 5. točke),
bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo
opravljanje izpita v skladu s Pravilnikom o
vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelje (Ur. l. RS, št. 95/02) v 60
dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva
predvsem delovne izkušnje, delovno dobo,
oceno o vrednosti javnega zaupanja in povezanosti bivanja izvršitelja s krajem, kjer
je sedež okrajnega sodišča, za območje
katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega sodišča in mnenje zbornice izvršiteljev.
Pisne prijave na razpis za imenovanje
za izvršitelja z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem
postopku.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 75/06
Ob-17031/06
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210
Ljubljana Šentvid, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Franca Rozmana
Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana Šentvid, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Franca Rozmana Staneta
Št. 1100-30/2006/1
Ob-17053/06
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:
svetovalec (m/ž) – predstavnik za stike z javnostmi v Kabinetu ministra (št.
javnega natečaja: 1100-30/2006).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec II.
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vanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-30/2006 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. 1100-33-35/2006-01072-06
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Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba smer novinarstvo ali komunikologija,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje dveh svetovnih jezikov.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi, na
področju s stikov z javnostmi, promocije ali
tržnih komunikacij.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– organizacijske in strokovne naloge na
področju odnosov z mediji,
– druga dela po nalogu funkcionarja.
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 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, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnje-

Št. 103-31/2006-1

Ob-17146/06

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478‑60‑01, faks
01/478-60-58, objavlja naslednje prosto delovno mesto:
višji svetovalec/-ka v Sektorju za ekonomiko javnega zdravstva.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/
‑ke s poznavanjem področja plana in analiz.
V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem, se
predpisane delovne izkušnje skrajšajo za
tretjino. Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka
bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim delovnim časom, in sicer za določen čas, za
čas nadomeščanja javne uslužbenke, ki ji
mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo
delo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.
zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-26. Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje
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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
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Davčnem uradu Kranj:
1. Višji/-a svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za kontrolo, odmero,
informiranje in registracijo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ob neobračunanem oziroma nepravilno
obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov, vodenje najzahtevnejših
upravnih in davčnih postopkov, samostojna
priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov in drugih zahtevnih gradiv.
2. Višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica v
oddelku za davčno inšpiciranje.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
inšpektorja,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov,
– analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Ljubljana:
3. Vodja glavne pisarne – svetovalec/-ka v glavni pisarni.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 3 leta in 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.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela glavne pisarne,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
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– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkov na prvi stopnji.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja lahko opravi kandidat/-ka v enem
letu od imenovanju v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 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:
– pod št. 1 in 2: DURS, DU Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
– pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Marja Štromajer, tel.
04/2371-129,
– pod št. 3: Marjana Obermajer, tel.
01/474-4285.
Davčna uprava RS
Št. 1100-9/2006/1-0023163 Ob-17180/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-ZJU-UPB1
in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku
za zasedbo prostega delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve), objavlja prosto
delovno mesto:
svetovalec v sektorju za evropske in
druge sklade v direktoratu za mednarodne zadeve (šifra delovnega mesta 256).
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Razpisano delovno mesto svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, svetovalec II in
svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– 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, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
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).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgo-

vora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
na področju črpanja sredstev EU.
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 delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– spremljanje predpisov in drugih aktov
z delovnega področja;
– izvajanje nalog v zvezi z realizacijo
projektov sofinanciranih iz evropskih skladov in ostalih finančnih virov;
– izvajanje nalog v zvezi z evidencami iz
delovnega področja organizacijske enote;
– sodelovanje v projektnih skupinah ali
drugih oblikah sodelovanja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-9/2006/1-0023163«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na
javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-8510.
Ministrstvo za promet
Št. 1100-8/2006/1-0023163 Ob-17181/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-ZJU-UPB1
in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku
za zasedbo prostega delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve), objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v kabinetu ministra
(šifra delovnega mesta 241).
Razpisano delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji
svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
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– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– 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, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne, jezikovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– višja raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Višja raven znanja angleškega jezika se
izkazuje s potrdilom Državnega izpitnega
centra, z diplomo Filozofske fakultete ali
z dokazilom o končanem dodiplomskem
ali podiplomskem študiju na tuji univerzi
ter ustrezno nostrificirifikacijo diplome v
Sloveniji. Po lestvici Sveta Evrope se za
višjo raven znanja štejejo tudi potrdila, ki
jih kandidati dobijo po opravljenih mednarodnih izpitih, in sicer iz splošnega jezika:
FCE (First Certificate in English – B2), CAE
(Certificate in Advanced English – C1), CPE
(Certificate of Proficiency in English – C2)
ter iz poslovnega jezika: BEC2 (Business
English Certificate Ventage – B2), BEC 3
(Business English Certificate Higher – C1),
CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade – C1).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o višji ravni znanja
angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
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Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljenim
nazivom univ. dipl. anglist ali prof. angleščine, z dobrim znanjem francoskega jezika ter z delovnimi izkušnjami na področju
protokola.
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 delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem
delovnem mestu:
– organiziranje in koordiniranje protokolarnih zadev ob obiskih na ministrskem
nivoju;
– načrtovanje in spremljanje aktivnosti s
področja protokolarnih zadev ministrstva, ki
jih pripravljajo ostale organizacijske enote;
– sodelovanje pri izvajanju nalog na področju stikov z javnostmi;
– sodelovanje v projektnih skupinah ali
drugih oblikah sodelovanja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
1100-8/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 110-118/2006-31111
Ob-17182/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-116/2006-31111
Ob-17183/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v
drugem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-17214/06
Glasbena šola Radovljica razpisuje za
šolsko leto 2006/2007 naslednja prosta delovna mesta:
– učitelja petja – za nedoločen čas, s
skrajšanim delovnim časom,
– učitelja tolkal – za nedoločen čas, s
polovičnim delovnim časom,
– učitelja kitare – za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,
– učitelja klavirja – za nedoločen čas,
s polovičnim delovnim časom,
– učitelja trobente – za določen čas,
s polnim delovnim časom (daljše nadome
ščanje bolniške),
– učitelja nauka o glasbi in pripravnice – za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom,
– učitelja harmonike – za nedoločen
čas, s polovičnim delovnim časom,
– učitelja violončela – za nedoločen
čas, s skrajšanim delovnim časom,
– učitelja klarineta – za nedoločen čas,
s skrajšanim delovnim časom,
– učitelja flavte – za nedoločen čas, s
skrajšanim delovnim časom,
– učitelja klavirja – korepetitor – za
nedoločen čas, s skrajšanim delovnim časom,
– učitelja violine in citer – za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom.
Začetek dela je 1. september 2006.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu z določili ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96, 115/03) in Odredbe o smeri strokovne izobrazbe za strokovne delavce v
glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 43/00 in
95/02).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole v 8 dneh po
objavi razpisa.
Prijavljene kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.
Glasbena šola Radovljica
Su 2105/2006
Ob-17219/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9,
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6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji(a) svetovalec(ka) v pravosodju
(vodja kadrovske službe) eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II, višji
svetovalec v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000
Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 1241/2006
Ob-17220/06
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - upb2) objavlja javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest:
1. Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč.
Primarna naloga na delovnem mestu:
opravljanje zahtevnejših del in nalog s področja opremljanja stavbnih zemljišč v Uradu za nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba organizacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, mora izpite
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
2. Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve.
Opis dela: usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave in za delo
na področju premoženjsko pravnih zadev v
Uradu za nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba (za pripravnike
ne velja),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (za pripravnike ne velja),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
pripravnike ne velja),
– fotokopijo dokazila o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
v prostorih Mestne občine Koper, v njenih
uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranim kandidatom/ko za delovno
mesto Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s kandidatom za delovno

mesto Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
10 mesecev za opravljanje pripravništva s
polnim delovnim časom. Prednost pri izbiri
za delovno mesto Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč bodo
imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na
tem področju.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: za delovno mesto: Višji svetovalec
– za področje opremljanja stavbnih zemljišč
oziroma za delovno mesto: Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve«
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne
bodo uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri
pisno obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana
Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne
občine Koper, tel. 05/664-62-09.
Mestna občina Koper
Št. 110-19/2006
Ob-17280/06
Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Direktoratu za elektronske komunikacije.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri.
Želena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih in drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri in
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje zakonodaje s področja elektronskih komunikacij;
– poznavanje ureditve EU;
– poznavanje pravil črpanja sredstev
evropskih skladov;
– poznavanje področja elektronskih komunikacij.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnost.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
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drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, v Ljubljani, Kotnikova 5.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije in objave na Zavodu za zaposlovanje. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po
opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/478-32-88.
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni obliki, uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 1101-16/2006/1
Ob-17284/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –
uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, s spremembami; v nadaljevanju:
Uredba) objavlja minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni
natečaj za zaposlitev
podsekretarja (m/ž) – vodja oddelka v
Oddelku za priznavanje izobraževanja.
1. Delovno mesto podsekretar je položajno uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih podsekretar in sekretar.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– dobro znanje angleškega jezika;
– zaželeno znanje nemškega ali francoskega jezika;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem visokega šolstva v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
– s poznavanjem priznavanja izobraževanja;
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5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v
trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena
v RS ali nostrificirana/priznana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so
razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko 3.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem kazenskem postopku ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta podsekretar – vodja oddelka v
oddelku za priznavanje izobraževanja˝.
Na podlagi 24. člena Uredbe, se vse
kandidate, ki so posredovali nepopolne prijave, ne uvrsti v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. O
izbiri oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu/ki, ki je sodeloval/a v izbirnem postopku
izda in vroči sklep. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
V javnem natečaju uporabljen izraz podsekretar zapisan v moški spolni slovnični
obliki je uporabljen kot nevtralen za ženske
in moške.
Informacije o javnem natečaju dobite
vsak delovni dan na tel. 01/478-47-97.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1101-8/2006/1
Ob-17285/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –
uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
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uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, s spremembami; v nadaljevanju:
Uredba) objavlja minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni
natečaj za zaposlitev
višjega svetovalca (m/ž) v Oddelku
za priznavanje izobraževanja.
1. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Javni
uslužbenec bo naloge na tem delovnem
mestu opravljal v nazivu višji svetovalec
III.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo humanistične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike
Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni/e na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje;
4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem strokovne problematike na področju visokega šolstva in raziskovalne politike;
– s poznavanjem državne uprave;
– s poznavanjem delovanja institucij
EU s področja dela.
5. K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen
v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek
zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena
v RS ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so
razvidna posebna znanja in sposobnosti
za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu, navedena pod točko 3.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem kazenskem postopku ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni
in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Naslov
za vlaganje prijav: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v
oddelku za priznavanje izobraževanja˝.
Na podlagi 24. člena Uredbe, vse kandidate, ki bodo posredovali nepopolne prijave, ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri oziroma neizbiri se vsakemu
kandidatu/ki, ki je sodeloval/a v izbirnem
postopku izda in vroči sklep. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V javnem natečaju uporabljen izraz višji svetovalec zapisan v moški spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralen za
ženske in moške.
Informacije o javnem natečaju dobite
vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel.
01/478-4797.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Druge objave
Ob-17290/06
Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
objekta Stara šola Vojnik, ki je v lasti Občine
Vojnik, naročnika Občina Vojnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 9. 6.
2006, Ob-16467/06, se briše parc. št. 315.
Uredništvo
Št. 38-2/2006-3
Ob-17287/06
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni poziv za oddajo neobvezujočih prijav
za izdelavo oziroma odkup proste in odprtokodne ter licenčne programske opreme in
spletnih aplikacij za poučevanje in učenje.
Besedilo javnega poziva in obrazec za
prijavo sta objavljena na internetu na naslovu: http://www.mss.gov.si/, rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 478-7/2006/10
Ob-16840/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana objavlja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ženjem države in občin (Ur. l. RS, 12/03 in
77/03)
prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina s
parc. št. 1124/10 (- poslovna stavba v izmeri
590 m2, poslovna stavba v izmeri 892 m2,
poslovna stavba v izmeri 333 m2, poslovna
stavba v izmeri 357 m2 in neplodno v izmeri
6.562 m2), vpisana v vl. št. 420 k.o. Ilirska
Bistrica, vodenem pri Okrajnem sodišču v
Ilirski Bistrici, ki v naravi predstavlja del nekdanjega kompleksa bivše vojašnice v Ilirski
Bistrici in je v lasti Republike Slovenije.
2. Izhodiščna cena nepremičnine je
388,120.000 SIT in je določena v skladu s
Poročilom o oceni vrednosti nepremičnin,
ugotovila pa jo je Sonja Gračanić, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin,
dne 5. 12. 2005.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno po pošti ali z osebno
vročitvijo na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »Prodaja dela nepremičnine kompleksa bivše vojašnice v Ilirski Bistrici, št.
478-7/2006«. Za pravočasno ponudbo po
pošti se šteje, če je bila ponudba oddana s
priporočeno pošiljko, najkasneje do izteka
zadnjega dne roka za oddajo ponudb, z
osebno vročitvijo pa, če je bila oddana na
navedenem naslovu do konca delovnega
časa organa najkasneje zadnjega dne roka
za oddajo ponudb.
4. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100‑6300109972, sklic na
št. 18 33111‑7141998-20060000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla brez odškodninske odgovornosti ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-

ženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis najkasneje v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb. Podpisana mora
biti najkasneje v roku 8 dni od vročitve v
podpis. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške
v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Kotnikova
38, Ljubljana, tel. 01/478-42-26 (Bernarda
Ugovšek). Ogled nepremičnine je mogoč
po dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 353/06
Ob-16854/06
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, Sklepa Vlade RS o organizaciji
in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu (Ur. l. RS, št. 138-16416/2004) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108-4529/2004) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
objavlja, da vloge prijaviteljev iz Slovenije na
Javni poziv za sofinanciranje programov in
projektov Slovencev v zamejstvu v letu 2006
ne sprejema več zaradi porabe sredstev, ki
so jim bila namenjena.
Urad vlog prijaviteljev iz Slovenije ne
sprejema več z dnem objave tega obvestila
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14.
uro, tel. 01/430-28-10, faks 01/478‑22‑96
ter po elektronski pošti na naslovu: Urad.
Slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ob-17202/06
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 2. 6. 2006,
opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Pompe, družba za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovna stavba z gospodarskim
poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota, parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št.
2125 k.o.Murska Sobota: lokal v kletni
etaži v izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v pritličju v izmeri 179,85 m2,
podstrešje v izmeri 330 m2, dvoriščni objekt
I. (pritl. + etaža) v izmeri 141,25m2 (pisarne
in letni vrt), dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2
(garaže in plinska postaja), skupni prostori v
izmeri 5 m2 in pripadajoče stavbno zemljišče
v skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po
najnižji ceni 151,000.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega
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bataljona 1, Ruše, v izmeri 56,84 m2, št.
6, 1. nadstr., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o.
Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem
zakonu, po najnižji ceni 3,600.000 SIT.
3. Dvosobno stanovanje, Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 54,03 m2, št. 3,
pritl., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše,
zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po najnižji ceni 3,400.000 SIT.
4. Dvosobno stanovanje Mali Beograd
16, Ruše, v izmeri 54,20 m2, št. 2, pritl.,
parc. št. 708, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po
najnižji ceni 3,400.000 SIT.
5. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št. 1615/2
in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl. št. 1317
k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po
najnižji ceni 18,000.000 SIT.
6. Stanovanjska hiša z gospodarsko
kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu
1, v skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1,
vl. št. 759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za
odpoved najemne pogodbe in izpraznitev
stanovanja, po najnižji ceni 17,200.000
SIT.
7. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 756/1,
vl. št. 23 k.o. Jašenca, in sicer: starejša
stanovanjska hiša v izmeri 119,09 m2,
garažni objekt v izmeri 43,06 m2, novejša
stanovanjska hiša v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu poslopju v izmeri
68,85 m2, lesena šupa v izmeri 68,85 m2,
stara kurilnica in shramba v izmeri 72,90 m2,
stavbno zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2,
kmetijsko zemljišče v izmeri 1.038 m2, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni
20,800.000 SIT.
8. Skladiščno-proizvodni
objekt
Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po najnižji ceni 15,200.000 SIT.
9. Poslovno-proizvodni in stanovanjski objekt – objekt za vzrejo in klanje
piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni
izmeri 706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri
1.509 m2, njiva 518 m2, travnik 609 m2,
pašnik 450 m2, na parc. št. 547/1 in 547/3,
vl. št. 384 k.o. Hrastovec, nezaseden, po
najnižji ceni 48,300.000 SIT.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Pompe d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki
morajo v tem roku plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na račun
stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM
d.d. Ptuj, št. 04202-0001155595. Potrjen
izvod naloga priložijo ponudbi. Varščina
bo uspešnemu ponudniku vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
treh dneh po odpiranju ponudb.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko
sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne
osebe, ki predložijo sklep o registraciji v RS.
Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo
nepremičnine v skladu s slovenskimi predpisi. Kupec mora v skladu s 153. členom
ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
v petih dneh po končanem zbiranju ponudb.
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Izbrani ponudnik mora kupoprodajno pogodbo skleniti v osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v treh mesecih in jo zavarovati z brezpogojno bančno
garancijo prvovrstne banke, plačljivo na prvi
poziv, v mesecu dni od prejema obvestila o
izbiri, sicer se šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske
pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine. Zasedene nepremičnine se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali
morebitnimi tožbami v teku za njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja dejansko
izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih
podatkov ne vplivajo na spremembo
cene.
Zakoniti predkupni upravičenci po SZ in
SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v
skladu s 149. členom ZPPSL. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov
in prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-16788/06
Na podlagi 80.c člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 101. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o
proračunu Občine Cerknica za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 52/06) in sklepa o sprejemu
dopolnitve letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006
št. 200-18/6-305/2006 z dne 11. 5. 2006,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta. 4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno neopremljenega
zemljišča v Cerknici
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče s parc. št. 774/1 v izmeri
1212 m2, k.o. Cerknica.
Iz lokacijske informacije za promet z nepremičninami, št. 3501-178/2006-12 z dne
13. 4. 2006 izhaja, da je predmetno zemljišče po Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 100/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih
prostorskih ureditvenih pogojev za Občino
Cerknica (Ur. l. RS, št. 23/05) opredeljeno
kot osnovna namenska raba, območje javne uprave.
3. Cena zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, ki je predmet prodaje znaša 11,152.000 SIT, brez vračunanega 20%
DDV.
Investitor je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati Občini Cerknica komunalni prispevek.
4. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 4. 7. 2006 do 11. ure na naslov:
Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni raz-
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pis za prodajo zemljišča s parc. št. 774/1
k.o. Cerknica.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naziv in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matična številka,
– davčna številka,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene določene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izločila),
– podpisana izjava, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji in
da mu je poznano dejansko in pravno stanje
nepremičnine.
– plačilni rok.
Ponudbi je treba priložiti: potrdilo o plačilu kavcije, ki znaša 10% od izklicne cene,
tj. v znesku 1,115.200 SIT.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 4. 7.
2006, s pričetkom ob 12. uri na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje-sejna soba.
Pooblaščenci ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru enakih ponujenih vrednosti (cen) bodo
ponudniki pozvani na pogajanja.
6.Način prodaje
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano
nepremičnino.
7. Drugi pogoji
1. Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
2. Vsak ponudnik mora plačati kavcijo,
ki znaša 10% izklicne cene tj. 1,115.200
SIT in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563 do dneva izteka roka
za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku
bo le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku
pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (kavcija) ponudbe
ne vrne.
4. V primeru, da komisija oceni, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih.
Komisija bo, če bo potrebno z namenom
dosega čim boljših pogojev razpolaganja
pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali
z njimi opravila pogajanja.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu najkasneje v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
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6. V primeru, da po odpiranju ponudb
najugodnejši ponudnik umakne svojo ponudbo mu zapade varščina v korist Občine
Cerknica. Župan lahko v tem primeru pozove k sklenitvi naslednjega najugodnejšega
ponudnika in z njim lahko sklene prodajno
pogodbo.
7. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
prodajne pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (kavcija)
ne vrne, zapade v korist prodajalca.
8. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom.
Komisija lahko s soglasjem župana začeti
postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.
9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
11. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa
na račun UJP Postojna 01213‑100002563,
sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je torej razlog
za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob
kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano
kavcijo. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
12. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki
bo izdano s strani prodajalca, po plačilu
celotne kupnine.
13. Ogled nepremičnine in druge informacije v zvezi s predmetom prodaje so
mogoče na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel.
01/709-06-10 in 01/709-06-10, vsak delovni
dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila.
Občina Cerknica
Ob-16789/06
Na podlagi 80f. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena
Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00)
Odloka o proračunu Občine Cerknica za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 52/06) sklepa o
letnem programu prodaje nepremičnin za
leto 2006 in sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje nepremičnin za leto 2006,
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica objavlja
javno ponudbo
za prodajo najemnih stanovanj
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Opis predmeta javne ponudbe:
Predmet prodaje so sledeča stanova
nja:
1. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela stavbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1676-1-511 na naslovu Cerknica, Cesta na
Jezero 16, 1380 Cerknica, ki stoji na parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v skupni
izmeri 55,33 m2. Stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še
ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
1 je 8,159.186 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 1
znaša 815.920 SIT.
2. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela
stavbe 1676-1-519 na naslovu Cerknica,
Cesta na Jezero 16, 1380 Cerknica, ki
stoji na parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v skupni izmeri 24,71 m2. Stanovanje
je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
2 je 3,700.000 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 2
znaša 370.000 SIT.
3. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela
1676-1-518 na naslovu Cerknica, Cesta
na Jezero 16, 1380 Cerknica, ki stoji na
parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v
skupni izmeri 24,70 m2. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
3 je 3,700.000 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 3
znaša 370.000 SIT.
4. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Videm 1 v Cerknici, ki stoji
na parceli s parc. št. 173/2 k.o. Cerknica,
v skupni izmeri 51,88 m2. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
4 je 8,200.000 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 4
znaša 820.000 SIT.
5. stanovanje na Rakeku, v stanovanjskem bloku Partizanska cesta 18, Rakek,
ki stoji na parceli s parc. št. 216/4 k.o. Rakek, v skupni izmeri 69,57 m2. Stanovanje
je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
5 je 7,580.930 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 5
znaša 758.093 SIT.
6. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Cesta 4. maja 20 v Cerknici, ki
stoji na parceli s parc. št. 89/4 k.o. Cerknica, v skupni izmeri 53,82 m2. Stanovanje
je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
6 je 5,515.297 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 6
znaša 551.530 SIT.
7. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Videm 2 v Cerknici, na zemljišču s parc. št. 543/4 k.o. Cerknica, v
skupni izmeri 34,14 m2. Stanovanje ni zasedeno. Etažna lastnina še ni urejena.
Izhodiščna cena za stanovanje pod št.
7 je 5,500.000 SIT.
Višina kavcije za stanovanje pod št. 7
znaša 550.000 SIT.
3. Vrsta pravnega posla:
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje
v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Osebe, ki uporabljajo stano-

vanje imajo pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
4. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena za posamezno stanovanje, ki je predmet prodaje je razvidna
v 2. točki te javne ponudbe.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb,
vplačati kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene in je za vsak predmet prodaje določena v drugi točki te javne ponudbe.
Kavcija se plača na transakcijski račun
Občine Cerknica št. 01213-0100002563
pri UJP Postojna.
Izbranemu ponudniku bo kavcija všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo kavcija
brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
kavcijo obdržal prodajalec.
5. Pogoji javne ponudbe:
Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki
pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki
obsega naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in
ime banke za primer vračila varščine;
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti
starejši od 30 dni šteto do dneva oddaje
ponudbe.
– dokazilo o plačilu kavcije,
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
z oznako »Javna ponudba za nakup stanovanja številka __ (napisati je potrebno
zaporedno številko stanovanja iz te javne
ponudbe)” in pripisati “Ne odpiraj!« do torka, 4. 7. 2006, do 9. ure. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden točen naslov
ponudnika. Odpiranje ponudb bo v torek,
4. 7. 2006, ob 10. uri v sejni sobi Občine
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v I. nadstropju.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, se bodo štele za
prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
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Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 8 dni po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega
ponudnika bo kavcija brez obresti vrnjena
najkasneje v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija imenovana s strani župana.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine,
v roku 4 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe
oziroma na pogajanja.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na
transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213‑0100002563 pri UJP Postojna najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine na naveden
način in v določenem roku po sklenitvi
pogodbe je bistveni element pravnega
posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
kavcijo.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine in ostalih dajatev. Vpis lastninske
pravice za nepremičnine, kjer etažna lastnina še ni urejena bo možen po ureditvi
etažne lastnine.
8. Drugi pogoji in pravila
Stanovanja se prodajajo po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s podano nepremičnino. Davek na promet nepremičnin,
notarske storitve ter ostale stroške v zvezi
z zemljiškoknjižno izvedbo nosi kupec.
Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet te ponudbe.
Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla.
9. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila
v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Olga Smodila, tel.
01/709-06-10 ali 01/709-06-16, e‑mail:
olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Ob-16821/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Pivka, št. 03201-21/2005, z
dne 11. 5. 2005 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet prodaje:
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Lokacija

Poslovni prostor v m2

1. Krpanov dom, Prečna 1, Pivka, parc. št. 1070/3, k.o.
Petelinje
– p.p. je lociran v desnem pritličnem delu objekta
– p.p. ima dostop direktno z dvoriščnega dela, na desni strani ob glavnem vhodu v objekt
– pomožni dostop je na desni strani objekta, kjer je
nakladalna rampa

162,66 (po- 40,748.000 SIT
slovni prostor
136,46 m2;
notranji prostor ob rampi
11,97 m2 ter
nadstrešek in
rampa 14,23
m2)

2. Krpanov dom, Prečna 1, Pivka, parc. št.: 1070/3,
k.o. Petelinje
– p.p. je lociran v desnem pritličnem delu objekta
– p.p. ima dostop direktno iz parkirišča na desni (severni) strani objekta

28,38 (poslovni prostor
22,50 m2 ter
rampa brez
nadstreška
5,88 m2)

Skupna izklicna cena
Poslovni prostor št. 1 je zaseden z najemnikom, ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, in
sicer do 1. 5. 2025. V skladu z zakonom
sprememba lastnika poslovnega prostora
ne vpliva na obstoječe najemno razmerje.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
poslovnem prostoru vstopi v pravni položaj
najemodajalca.
Poslovni prostor št. 2 je nezaseden.
Nepremičnini se odprodajata v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Poslovna prostora
sta bremen prosta.
Prodajalec plača predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine in stroške
notarske overitve kupoprodajne pogodbe.
Stroške povezane z ureditvijo etažne lastnine na Krpanovem domu, Prečna 1, Pivka,
nosita kupec in prodajalec sorazmerno z
deležem, ki ga bosta imela na nepremičnini
Krpanov dom.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika;
– navedbo »Ponudba za odkup poslovnega prostora pod. zap. št. 1 in poslovnega
prostora pod zap. št. 2 v Krpanovem domu,
Prečna 1, Pivka«;
– ponudba se poda tako, da je razvidna
ponudbena cena za posamezen poslovni
prostor in skupna ponudbena cena;
– ponudba podana za odkup le enega
poslovnega prostora in ne obeh se smatra
za nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega
postopka;
– ponudba za posamezni poslovni prostor, ne sme biti nižja od izklicne cene posameznega poslovnega prostora; ponujena
cena za oba poslovna prostora, ne sme biti
nižja od skupne izklicne cene;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe;
– podpisano in žigosano vsako stran kupoprodajne pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati
kavcijo, v višini 4,439.300 SIT. Kavcijo se

Izklicna cena
poslovnega
prostora (cena
vključuje DDV)

3,645.000 SIT

44,393.000 SIT
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javni razpis za prodajo poslovnih prostorov«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10
dni, od dneva odpiranja ponudb in sicer v
vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka 3. 7. 2006 do 10. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: Javno zbiranje ponudb za odprodajo poslovnih prostorov – Ne odpiraj! Na
hrbtni strani mora biti ovojnica opremljena z
naslovom ponudnika.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
8. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb: cena oziroma najvišja oddana
ponudba. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve
dveh ali več enakih popolnih in pravilnih
ponudb, se izvede ustna licitacija – najnižji
znesek višanja je 300.000 SIT, in sicer v
torek, dne 4. 7. 2006 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb.
10. Podpis pogodbe:
– za nepremičnino pod zap. št. 1.: izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.: pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom
pod pogojem, da prodajo nepremičnine odobri Občinski svet Občine Pivka (tč. 14), in
sicer najkasneje v roku devetih mesecev od
dne izbire najugodnejšega ponudnika, sicer
se šteje, da pogoj za veljavnost pogodbe ni
bil izpolnjen.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine. Prodajalec zadrži pogodbo do plačila
celotne kupnine.
11. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe, Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo), vendar najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe. Račun se poravna
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.
01291-0100016298 pri Banki Slovenije.
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12. Plačilo celotne kupnine za poslovni
prostor v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da
se plačilo v roku ne izvede, se kavcija
zadrži, pogodba pa razdre. Kolikor kupec
zamuja s plačilom se mu obračunajo zamudne obresti.
13. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico oziroma občina lahko brez kakršnekoli odškodninske obveznosti kadarkoli
prekine postopek ali pogajanja, ne da bi
za to navedla razloge, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe.
O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem
odpiranju ponudb in jim roku 10 dni, od
dneva odpiranja ponudb, vrne kavcijo brez
obresti. V primeru odstopa od podpisa pogodbe za nepremičnino pod zap. št. 2,
prodajalec vrne kupcu že plačano neobrestovano kavcijo v sorazmerni višini od
skupne kavcije glede na višino izklicne
cene za poslovni prostor št. 2.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Pivka, s
soglasjem predstojnika, postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne kavcija izbranim ponudnikom, v
vplačanem znesku. O tem posreduje občina izbranim ponudnikom odločitev v roku
8 dni, od dneva odpiranja ponudb.
Nepremičnina pod zap. št. 2. se prodaja pod odložnim pogojem, da bo prodajo
s sklepom odobril Občinski svet Občine
Pivka. V primeru, da Občinski svet Občine Pivka v roku 9 mesecev, šteto od
dne izbire najugodnejšega ponudnika za
nepremičnino pod zap. št. 2 ne bo sprejel
sklepa o prodaji tega poslovnega prostora
se šteje pogodba za poslovni prostor pod
zap. št. 2 za razvezano; v tem času lahko
prodajalec skladno s pogoji prodaje odstopi od prodaje oziroma se v primeru izpolnitve razveznega pogoja šteje, kot da je prodajalec odstopil od pogobe. Do podpisa
pogodbe ima prodajalec izključno pravico
do posesti predmetne nepremičnine in kupec nima do nje nobene pravice.
15. Drugi pogoji: kupec je dolžan dati
prodajalcu na kupljenih prostorih predkupno pravico.
16. Razpisna dokumentacija je sestavni del tega javnega razpisa, ki vključuje
besedilo javnega razpisa in prodajno pogodbo s prilogami ter je na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka, od objave javnega razpisa dalje, v času uradnih ur, in sicer
v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 11.
ure, v ponedeljek od 13. do 15. ure ter v
sredo od 11. do 16. ure.
17. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana
Vodopivec); ogled poslovnih prostorov je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Pivka
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Ob-17002/06

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02,
št. 41/05 in št. 92/05) in določil Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina z
dne 25. 5. 2006 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremič
nine
Predmet javne ponudbe je prodaja
1. Občina Ajdovščina proda, na podlagi zbiranja javnih ponudb, delež do
667/10000 na nepremičnini parc. št. 384/5
k.o. Šturje, ki je po katastrskih podatkih
poslovna stavba v izmeri 1084 m2 in dvorišče v izmeri 991 m2 na naslovu Ajdovščina, IV. Prekomorske 61. Delež v naravi
predstavlja dva poslovna prostora v nadstropju in sicer poslovni prostor št. 9N v
izmeri 55,44 m2 in poslovni prostor 10N
v izmeri 36,19 m2 ter skupne prostore v
izmeri 13,98 m2.
Najmanjša ponudbena cena za prodajo deleža 667/10000 nepremičnine znaša
4,700.000 SIT oziroma 19.612,75 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno
zemljišče vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek
na promet nepremičnin.
2. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v Palah. Ponudbe, poslane
po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do
torka 4. 7. 2006 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo
istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
3. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so
državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti
in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
500.000 SIT na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt
pri Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziro-

ma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne
osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih
pisnih ponudb in plačati celotno kupnino
za zemljišča v petnajstih dneh po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.
Vplačana varščina se uspelemu po
nudniku vračuna v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe
oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v
določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
Ogled nepremičnin je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v torek 27. 6. 2006 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije i lahko dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba
Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-17065/06
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, ki jo zastopa župan dr. Štefan Čelan,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo nadomestnega objekta za
potrebe vzgoje in varstva predšolskih
otrok
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00,124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in Občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03), Sklep 41. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj,
z dne 25. 5. 2006.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina;
Številka zemljiške parcele 1883/1 v izmeri 1503 m2 dvorišča in 297 m2 poslovna stavba vpisana na zemljiško knjižnem
vložku 366, pri k.o. Ptuj.
Oznaka prostorske enote: Območje
stanovanj mesta Ptuj P11-S15/2, med
Dravo in Studenčnico-vrtec Breg, namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti, katerega do prejema lokacijskega načrta posege v prostor urejajo prostorski
ureditveni pogoji za območje mesta Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
7/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj
št. 11/97).
3. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
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nadomestnega objekta – vrtca, za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za
dobo 15 let.
Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju
razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju
prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene
pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v šestih mesecih od podpisa pogodbe izvedel izgradnjo
novega vrtca v velikosti 650 m2 v skladu z
javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno
pravico in ostali stroški, ki jih bo moral
nositi prevzemnik
Letno nadomestilo za imetnika stavbne pravice tlorisa 650m2, znaša 603.538
SIT oziroma 2.519 € in je izračunano na
predpostavki, da se poravna v enkratnem
znesku v začetku obdobja.
Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 5,300.000 SIT oziroma 22.117
€.
Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične
dokumentacije, ki so vezani na gradnjo
nadomestnega objekta za potrebe vzgoje
in varstva predšolskih otrok.
5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno
prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak
dan med 8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za
pridobitev razpisne dokumentacije lahko
pošljejo po pošti, faksu 02/748-29-98, ali
na številko tel. 02/748-29-50 in e‑mail:
Ivan.vidovic@ptuj.si.
6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko
ponudniki predložijo ponudbe
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako,
da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila,
izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna
dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelane idejne, zasnove, projektno nalogo in tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 12. 2006.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 26. 6. 2006
do 10. ure na naslov: Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z vidno oznako
»Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo
»Stavbna pravica za gradnjo nadomestnega objekta za potrebe vzgoje in varstva
predšolskih otrok«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in
nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve
predmetne pogodbe, postopek javnega
zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lah-

Št.

ko razpisovalec dogovoril boljše pogoje,
bo med ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca:
Ivan Vidovič univ. dipl. oec., odgovorna
oseba za izvajanje investicije.
Mestna občina Ptuj
Št. 61/06

Ob-16769/06

Lovska družina Polskava v skladu
28. člena Pravil LD Polskava in na podlagi sklepa zbora lovcev z dne 7. 5. 2006 o
prodaji zemljišča razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča
1. Predmet prodaje je zemljišče parcelna št. 268/1 v izmeri 13.757 m2 in št.
268/2 v izmeri 2701m2 k.o. Bukovec po
ceni 10.800 SIT za m2, v ceni ni vključen
davek od prodaje in ga plača kupec.
2. Zemljišče je v urbanističnem planu
Občine Slovenska Bistrica se nahaja v KS
Zgornja Polskava.
3. Rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih
rokov s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe od kateri si
Lovska družina obdrži varščino.
4. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
5. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiško knjižnega dovolila.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Lovska družina Polskava, Bukovec
2, 2314 Zgornja Polskava s pripisom »Ne
odpiraj!« do ponedeljka 3. 7. 2006 do 17.
ure. Na ovojnici mora biti naveden naslov
ponudnika.
7. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št. za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Ponudnik mora za resnost ponudbe
plačati varščino v višini 14,000.000 SIT
na transakcijski račun Lovske družine Polskava, št. 04430 – 0000409066 do 3. 7.
2006 do 15. ure. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v 15.
dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku se bo poračunala pri plačilu
kupnine.
9. Ponudba se šteje za popolno, če
bodo upoštevane vse sestavine iz 7. točke
javnega razpisa.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe. V primeru umika se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne
vrne.
11. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
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12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma ponudnikov se obvesti vse sodelujoče v ponudbi v 15 dneh po izbiri.
13. LD Polskava lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
14. Obveznost prodajalca, da izbere
najugodnejšega ponudnika je izključena.
15. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
16. Vse stroške sklenitve pogodbe, davek, notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča.
17. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na tel. 02/803-67-89 ali
040/662-174.
Lovska družina Polskava

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 02000-307/06-2
Ob-17184/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Geodetska
uprava RS, Območna geodetska uprava
Ljubljana na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04) in po pooblastilu vodje Sektorja za nepremičnine,
Območne geodetske uprave Ljubljana, št.
021-1/2004-87, z dne 17. 5. 2004, po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama št. 291/1, 292 k.o. Bežigrad, ter
parcelo 290 k.o. Bežigrad na vlogo Pirc
Katje, Mislej Julijane, Mislej Stojana, Pirc
Tanje se solastniku parcele št. 290 k.o.
Bežigrad – Alping d.d. v stečaju, Miklošičeva cesta 2, 1000 Ljubljana, kateremu
stečajni upravitelj ni določen, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem postopku
ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih
pravic in pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika in sicer: Šuštar Sabrina,
OGU Ljubljana, Cankarjeva 1/III, 1000
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-17147/06
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1.1. – 31. 12. 2005
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1. PRIHODKI

SIT

1.1.

saldo na TRR 31.12.2004

1.2.

prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

1.3.

obresti

1.4.

prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb

1.5.

prihodki od premoženja

1.6.

članarina

1.7.

darila in volila

1.8.

dobiček od dohodka podjetja
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379.275,33
10.491.650,60
2.042,18
930.447,74
494.000,00

SKUPAJ

12.297.415,85

2. ODHODKI
2.1.

pisarniški material, drobni inventar

2.2.

časopisi, revije, rač. programi

2.3.

najemnina za poslovne prostore

2.4.

vzdrževanje poslovnih prostorov

2.5.

vzdrževanje delovnih sredstev in opreme

2.6.

poštne storitve, telefon, fax

2.7.

bančne storitve, stroški plačilnega prometa

2.8.

zavarovanje

2.9.

propagandni in promocijski material

2.10.

oglasi, objave

2.11.

brutto plače

2.12.

stroški prevoza v službo

2.13.

prehrana

2.14.

reprezentanca

2.15.

študentski servis

533.329,88

2.16.

blagajna, potni stroški, kilometrina, dnevnice

400.100,78

2.17.

stroški sej

176.867,00

2.18.

odvetniške usluge

171.600,00

2.19.

avtorski honorarji, pogodbeno delo

2.20.

osnovna sredstva

2.21.

dotacije drugim

2.22.

stroški za volilno kampanjo

2.23.

storitve drugih

2.24.

članarine

2.25.

posojila, odtegljaji sodišč

692.354,98
84.119,00
540.437,58

338.585,33
97.586,65

20.700,00

1.478.200,00
1.479.220,78
6.329.304,63

SKUPAJ

12.342.406,61
Zeleni Slovenije

Št. 101-9/2006-2

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2006-2
Ob-16824/06
V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu Osnovne šole Globoko, s sedežem
v Globokem št. 9, ki je v evidenci vpisan
pod zaporedno št. 32/1993, vpiše sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Globoko, Globoko
9, 8254 Globoko.

Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 9, z dne 5. 6. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Ob-16845/06

Pravila sindikata podjetja Dravske elektrarne Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
3. 8. 1993, pod zaporedno številko 151 in z
vpisanimi spremembami podatkov, so bila
dne 25. 4. 2006 spremenjena in sprejeta
na zboru članov sindikata in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata družbe Dravske
elektrarne Maribor, spremenjeno pa je bilo
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat podjetja Dravske elektrarne
Maribor, skrajšano SDE Slovenije, Sindikat podjetja Dravske elektrarne Maribor,
s sedežem sindikata v Mariboru, Obrežna
ulica 170.

Objave
gospodarskih družb
Ob-16811/06
V skladu z določili 412. člena ZGD-1
likvidacijski upravitelj Miha Primožič v postopku redne likvidacije nad družbo P.S.
Bled d.o.o. – v likvidaciji, Koritenska 6A,
4260 Bled, poziva upnike družbe, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve z vlogo in dokazili likvidacijskemu upravitelju na naslov: Miha Primožič,
Koritenska 6A, 4260 Bled.
Miha Primožič,
likvidacijski upravitelj
Ob-16863/06
Na podlagi petega odstavka 320. člena
in 185. člena ZGD-1 v zvezi s sklepom IX.
skupščine delniške družbe Labod konfekcija
Novo mesto d.d. z dne 25. 8. 2005 o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve
vodenja posameznih poslov družbe, uprava
Labod konfekcija Novo mesto d.d. objavlja
ugotovitve posebnega revizorja ITEO ABECEDA d.o.o. Ljubljana z dne 11. 10. 2005:
Točnega namena nakupa lastnih delnic
nismo uspeli ugotoviti saj ni niti iz pogodbe
niti iz aneksov, ki jih je podpisal takratni
predsednik uprave Andrej Kirm, razvidno za
kakšne namene bodo delnice pridobljene.
Obrestna mera za dano posojilo Iliriki
Fintrade je bila v vseh letih višja od povprečne obrestne mere prejetih posojil.
– Delnice Laboda, ki so bile kupljene preko finančnega posrednika, so po končnem
obračunu postale lastne delnice. Pridobitev
je v nasprotju z določbo 240. člena ZGD.
– Nadzorni svet je bil seznanjen z obstojem posojilnih pogodb in nakupi lastnih
delnic šele na podlagi pisma poslovodstvu
in nadzornemu svetu datirano z dne 21. 5.
2004 revizijske hiše KPMG po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2003.
– Na podlagi revizorjevega priporočila in
predloga predsednice uprave je nadzorni
svet na 24. seji dne 3. 3. 2005 sprejel sklep,
da se te delnice skladno z določbo 243. člena ZGD odsvojijo.
– Med pregledom nismo mogli preveriti,
ali je nakupna cena delnic Laboda resnično
takšna, kot jo Ilirika Fintrade prikazuje v
dokumentih, saj Labod ne razpolaga z dokumentacijo o nakupih delnic.
– Nakupna vrednost lastnih delnic skupaj
z obrestmi in vsemi stroški, ki jih je Labod
plačal Iliriki Fintrade, je znašala 91.565 tisoč
SIT. Povprečna nabavna cena delnice pa je
znašala 742,97 SIT.
Labod konfekcija Novo mesto d.d.
uprava
Ob-17035/06
Uprava družbe A1-Remont Kranj investicijsko upravljanje, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22, vpisane v register pravnih
oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
številko registrskega vložka 10416900, in
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uprava družbe Avtotrade, trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22, vpisane v register pravnih
oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
številko registrskega vložka 10416900, na
podlagi 586/1. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne 8. 6. 2006 Okrožnemu
sodišču v Kranju kot registrskemu sodišču
predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se
družba Avtotrade, trgovina, posredovanje
in storitve, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22 kot prevzeta družba pripaja družbi
A1-Remont Kranj investicijsko upravljanje,
d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22 kot prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe ne bo zahtevala, da o soglasju za pripojitev odloča skupščina družbe. Družbeniki družbe A1-Remont
Kranj investicijsko upravljanje, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska cesta 22 kot prevzemne družbe,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v roku enega
meseca od sprejema odločitve prevzemne
družbe kot edinega družbenika prevzete
družbe o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloča
o soglasju za pripojitev.
Najkasneje mesec dni pred zasedanjem skupščine prevzete družbe oziroma
odločitvijo prevzemne družbe kot edinega
družbenika prevzete družbe, bo delničarjem prevzemne družbe na sedežu družbe
v Kranju, Ljubljanska cesta 22 omogočen
pregled listin iz drugega odstavka in tretjega
odstavka 586. člena ZGD-1. Vsak družbenik
ima pravico zahtevati, da mu družba najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da
prepis listin iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1.
Upnike obeh družb upravi opozarjata, da
imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako
zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
A1-Remont Kranj
direktor
Aleš Bešter
Avtotrade
direktor
Aleš Bešter
Št. 2/06
Ob-17066/06
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe in
soglasja nadzornega sveta družbe z dne
9. 6. 2006 je uprava družbe Modra linija
holding, finančna družba, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, sprejela sklep uprave o
povečanju osnovnega kapitala na podlagi
odobrenega kapitala.
1. Izdajatelj druge emisije delnic je Modra linija holding, finančna družba, d.d.,
6000 Koper, Pristaniška ulica 12.
2. Namen povečanja osnovnega kapitala
je financiranje osnovne dejavnosti družbe.
3. Skupna vrednost druge emisije je
309,420.000 SIT, tako da osnovni kapital
po povečanju znaša 2.192,411.000 SIT.
4. Vse delnice so navadne, glasijo na
ime in so istega razreda.
5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
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6. Nominalna vrednost delnice znaša
1.000 SIT. Število novoizdanih delnic je
309.420.
7. Družba bo izplačevala dobiček delničarjem v obliki dividend v skladu s sklepom o uporabi bilančnega dobička. Delnice
druge izdaje sodelujejo pri dobičku celega
poslovnega leta 2006.
8. Uprava ne izključuje prednostne pravice do vplačila dosedanjim delničarjem. Delnice bodo vpisane in vplačane najkasneje
v 15 dneh po objavi poziva v Uradnem listu RS, s strani delničarjev, ki so bili na
dan 31. 5. 2006 imetniki delnic družbe in ki
se bodo odzvali pozivu po proporcinalnem
vplačilu delnic druge emisije tako, da za
vsakih 6 delnic lahko vplačajo eno novo
delnico po ceni 1.000 SIT in izkoristijo prednostno pravico nakupa. Delnice, katere po
zaključku 15-dnevnega roka ne bodo vplačane, bodo imeli možnost vpisati delničarji,
ki so se odzvali prvemu pozivu za vplačilo,
in sicer proporcionalno vplačilu, vse v roku 8
dni od obvestila o dodatni možnosti vpisa in
vplačila. Delnice, katere po drugem pozivu
ne bodo vplačane, jih bo uprava ponudila v
odkup vplačnikom po lastni izbiri, v roku 8
dni po zaključku drugega kroga.
9. Delnice se vpišejo in vplačajo na
podlagi objavljenega sklepa o povečanju
osnovnega kapitala in poziva k vplačilu sorazmerne vrednosti druge izdaje delnic na
transakcijski račun Modre linije holding, d.d.,
Koper, št. 10100-0036308065, odprtega pri
Banki Koper.
10. Če povečanje osnovnega kapitala do
9. 9. 2006 ne bo vpisana v sodni register,
postane vpis delnic neobvezujoč, izdaja
ne bo uspela, zato bodo vpisnikom vrnjena
vplačila na njihov transakcijski račun najkasneje do 24. 9. 2006, v nasprotnem primeru
pa bodo začele teči zamudne obresti, določene z zakonom.
11. Izdaja delnic bo objavljena, v skladu z
določili statuta družbe, v Uradnem listu RS.
12. Izdane delnice so prosto prenosljive.
13. Lastnik delnic bo prejel potrdilo o vpisu in vplačilu delnic.
14. Na podlagi točke 7.4. statuta družbe
je nadzorni svet pooblaščen za sprejem potrebnih uskladitev statuta zaradi takšnega
povečanja osnovnega kapitala.
Poziv k vpisu in vplačilu delnic
Na podlagi gornjega sklepa pozivamo
delničarje, ki so bili na dan 31. 5. 2006
imetniki delnic Modre linije holding, d.d.,
da izkoristijo prednostno pravico do vpisa
sorazmernega dela druge emisije delnic
Modre linije holding, d.d. tako, da najkasneje v 15 dneh od te objave vpišejo in
vplačajo po eno dodatno delnico na vsakih
šest delnic družbe, ki so jih imeli na dan
31. 5. 2006, po ceni 1.000 SIT za delnico,
na transakcijski račun Modre linije holding,
d.d., št. 10100-0036308065, odprtega pri
Banki Koper.
Uprava Modre linije holding, d.d.

Razširitev dnevnega reda
Ob-17289/06
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v Trnovlje 17, Celje, uprava objavlja razširitev
dnevnega reda 11. redne seje skupščine
družbe Celjske mesnine d.d. Celje, ki bo
13. 7. 2006.
Uprava družbe je v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06)
in statutom družbe sklicala skupščino druž-
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be, ki bo 13. julija 2006 na sedežu družbe.
Sklic skupščine z dnevnim redom je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne
9. 6. 2006.
Na predlog delničarja Tkanina Nova d.d.,
Lava 8, 3000 Celje, uprava družbe Celjske
mesnine d.d. sporoča vsem delničarjem razširitev dnevnega reda 11. redne seje skupščine družbe Celjske mesnine d.d. Celje z
dodatno točko dnevnega reda, in sicer:
5. točka 5: Razrešitev in imenovanje
novega člana nadzornega sveta družbe
– predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
in izvoli novega člana nadzornega sveta do
konca mandatnega obdobja.
Celjske mesnine d.d.
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.

Sklici skupščin
Št. 03158
Ob-16809/06
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
8. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo 18. 7. 2006 ob 14. uri, v prostorih gostišča Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Huberta Dolinška in dva
preštevalca glasov: Zorana Laznika in Jožo
Radoševič in ugotovi, da seji prisostvuje notarka Sonja Kralj.
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 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 temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto 2005 ustvarjen dobiček v višini
13,454.127,12 SIT, ki se po predlogu uprave razporedi v rezerve za lastne deleže v
višini 3,203.200 SIT, za druge rezerve za
nadaljnji nakup lastnih delnic 3,523.863,56
SIT. Nadzorni svet in uprava predlagata, da
dobiček v višini 6,727.063,56 SIT ostane do
nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005
in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje lastne
delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
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4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 se imenuje: Abeceda Revizija d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-16827/06
Na podlagi Statuta družbe LIK – Lesna
industrija Kočevje d.d., uprava sklicuje
8. skupščino
družbe LIK – Lesna industrija Kočevje,
d.d.,
v ponedeljek, dne 17. julija 2006 ob
12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje
Borut Kopitar,
– za preštevalki glasov se izvolita Nataša
Štamfelj in Ana Merhar,
– ugotovi se navzočnost notarke mag.
Nine Češarek.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje revizijsko
hišo JPA – Abeceda Revizija – podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana.
4. Uvedba kosovnih delnic in uskladitve osnovnega kapitala zaradi prehoda na
EUR.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta o spremembi statuta:
1. Statut družbe se spremeni tako, da
se v točki III., Osnovni kapital družbe vsebina v 3. členu nadomesti z novo vsebino, ki se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 423,914.000 tolarjev in je razdeljen
na 423.914 delnic. 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
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe skupščina družbe LIK Kočevje
d.d. pooblašča nadzorni svet družbe LIK
Kočevje d.d., da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute opravi preračun v 3. členu
poglavja III. Osnovni kapital družbe zapisanega osnovnega kapitala, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 423,914.000 tolarjev
iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave
in nato spremeni 3. člen poglavja III. Osnovni kapital družbe tako, da se zapiše osnovni
kapital v EUR.
5. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: besedilo tretjega odstavka I. člena
Statuta družbe LIK Kočevje d.d., ki se glasi:
»Sedež družbe je v Kočevju, Novomeška
5.« se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Sedež družbe je v Kočevju. Poslovni naslov določa uprava družbe s sklepom.«
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlaganimi spremembami statuta in predlogi
sklepov z utemeljitvami, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
Pogoji za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi
pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisna pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
LIK Kočevje d.d.
predsednica uprave
Branka Babič, univ. dipl. ekon.
Ob-16841/06
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe SET d.d. sklicujem
10. zasedanje skupščine
družbe SET d.d.,
ki bo v sredo, dne 19. 7. 2005 ob 9.
uri, v prostorih družbe, Vevška cesta 52,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gregorja Repiča, za preštevalki
glasov Marjeto Erhatič in Karmen Miklav-

čič, zapisnik bo vodil notar Miro Košak iz
Ljubljane.
3. Sprejem dnevnega reda zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
zasedanja skupščine.
4. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2005, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
5. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša
bilančni dobiček družbe SET d.d. za poslovno leto 2005 74,019.000 SIT, od katerega se 12,269.986,30 SIT razporedi v
rezerve za lastne delnice, preostanek v višini 61,749.03,70 SIT pa v druge rezerve
iz dobička.
6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2005.
7. Podaljšanje mandata nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina družbe nadzornemu svetu družbe, kateremu poteče
mandat z dnem 31. 8. 2006, podaljša mandat za obdobje enega leta.
8. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 354.000
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti 354.000 kosovnih delnic
in temu ustrezno se spremeni tudi točka 4.1.
Statuta družbe, tako da po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
354,000.000 SIT in je razdeljen na 354.000
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne imenske kosovne delnice so
delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna v točki
4.1. Statuta družbe določen osnovni kapital,
ki znaša 354,000.000 SIT, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi
točko 4.1. Statuta družbe tako, da zapiše
znesek osnovnega kapitala v EUR ter potrdi
čistopis statuta družbe.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko hišo IN
Revizija d.o.o. Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
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prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, v času od
14. 6. 2006 do 14. 7. 2006, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanjem skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava
Ob-16842/06
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena statuta družbe
sklicujem
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Radio glas Ljubljane
d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 19. 7. 2006 ob 10. uri,
v prostorih družbe Set d.d., Vevška cesta
52, Ljubljana - Polje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Gorana Brankoviča, za preštevaca glasov Vlada Bergleza in Magdaleno
Piškur, zapisnik vodi notar Miro Košak iz
Ljubljane.
3. Potrditev predlaganega dnevnega
reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 15. zasedanja skupščine.
4. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2005, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
5. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o pokrivanju bilančne izgube za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša
bilančna izguba družbe RGL d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005 7,511.846,39 SIT
in da se v celoti pokrije iz drugih rezerv iz
dobička.
6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2005.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se razrešijo vsi člani nadzornega sveta družbe RGL d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Lojzeta
Skoka in Željka Mikliča za člana nadzornega
sveta družbe RGL d.d., Ljubljana, ki zastopata interese delničarjev, za obdobje 4 let.
8. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne.

Št.

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 141.354
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti 141.354 kosovnih delnic
in temu ustrezno se spremenita tudi 7. in
8. člen Statuta družbe, tako da po novem
glasita:
7. člen
Osnovni
kapital
družbe
znaša
141.354.000 SIT in je razdeljen na 141.000
navadnih kosovnih delnic.
8. člen
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom pravico do:
– upravljanja tako, da nosi en glas,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega izplačilu dividend,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do poplačila sorazmernega dela iz ostanka
stečajne mase ali likvidacijske mase.
Navadna kosovna delnica je prosto prenosljiva.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
Nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute preračuna
v 7. členu Statuta družbe določen osnovni
kapital, ki znaša 141,354.000 SIT, iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi 7. in 8. člen Statuta družbe tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR
ter potrdi čistopis Statuta družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, v času od
14. 6. 2006 do 14. 7. 2006, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
RGL d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 615/06
Ob-16843/06
Na podlagi 293. in 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 18. 7. 2006 ob 12. uri v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsedujočo
skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela Aškerc.
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Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2005.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2005 v
višini 5,325.000 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
skupščina imenuje družbo Dinamic, d.o.o. iz
Novega mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega
reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15
minut pred pričetkom zasedanja skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik, d. d.
uprava družbe – direktorica
Št. 19
Ob-16844/06
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1,
Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta družbe sklicuje
11. skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2006, ob 12. uri v Hramu
Sv. Jošta, Posavec 85, Posavec.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in preštevalca glasov po predlogu uprave,
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na seji je navzoč vabljeni notar in člani nadzornega sveta.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom za
leto 2005, možnosti poslovanja za leto 2006
ter podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi.
Predlog sklepa:
1. Skupščine se seznani z letnim poročilom.
2. Upravi in članom nadzornega sveta se
podeli razrešnica za delo v letu 2005.
3. Čisti dobiček iz leta 2005 znaša
13,375.054,83 SIT. Z njim se pokrije prenesena izguba v znesku 8,288.727,41 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2005 znaša
5,086.327,42 SIT in je ostane nerazporejen.
4. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta za leto 2005.
Delničarje pozivamo, da vse svoje predloge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine dostavijo upravi podjetja v
pismeni obliki, najkasneje v 10 dneh po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih, ki
niso pooblastili finančne organizacije ali niso
pristopili v združenje delničarjev, pogojena s
prijavo upravi družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
čez eno uro, v istem kraju in z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Integral AP Tržič d.d.
uprava
nadzorni svet
Ob-16855/06
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Mednarodna trgovina Panonska 11, Murska
Sobota, generalni direktor družbe sklicuje
15. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
– International, Mednarodna trgovina
d.d. Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 20. 7. 2006 ob 12. uri v prostorih
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. Panonska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe ABC Pomurka – International, Mednarodna trgovina
d.d. Murska Sobota, za leto 2005.
2.a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2005 s predloženim besedilom.
2.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC Pomuurka – International Mednarodna
trgovina d.d., Murska Sobota, za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2006 in 2007 imenuje revizorska hiša JPA
– Abeceda storitve svetovanje in drugo izobraževanje d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
4. Razno
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 30. 4. 2006 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež
družbe v osmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, na Panonski 11, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višini zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – generalni direktor
Ob-16856/06
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Dana d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v četrtek 20. 7. 2006, ob 13. uri na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Marjano Urbič, za preštevalki
glasov pa Marijo Krištof in Mojco Novak.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Dana d.d. za leto 2005, s konsolidiranim letnim poročilom skupine Dana
za leto 2005, s poročilom nadzornega sveta
ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2005
v višini 232,234.268,07 SIT se uporabi za
naslednje namene:
a) Za izplačilo nagrade upravi po 26. členu statuta družbe se uporabi 2,000.000 SIT
iz čistega dobička leta 2005.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 230,234.268,07 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe Dana d.d. za
poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata z dnem
27. 7. 2006, razrešita člana nadzornega
sveta, predstavnika kapitala prof. dr. Janez
Hribar in Marjana Urbič in se z istim dnem
imenuje v nadzorni svet družbe Marjano Urbič in prof. dr. Janeza Hribarja, oba za mandatno dobo 4 let.
5. Seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih.
6. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o spremembi
statuta:
1. Spremeni se 10. člen statuta družbe
tako, da odslej glasi: Osnovni kapital družbe znaša 404,231.000 SIT in je razdeljen
na 404.231 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
Kosovne navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, vsaka kosovna delnica daje en
glas;
b) pravico do dela dobička (dividenda)
in
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
2. Spremeni se 15. člen statuta družbe
tako, da odslej glasi: podatki in sporočila
družbe, za katere uprava meni, da so pomembni za delničarje, se objavijo na spletni
strani družbe.
Delničarje, katerih delež v celotnem
osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj
5%, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
3. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe in čistopis v predlagani obliki.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice
oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe, to je na dan 17. 7. 2006 in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe
na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Dana d.d.
uprava družbe
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Ob-16940/06
Skliče se
dvanajsta redna skupščina
delniške družbe »Linija« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
ki bo 25. julija 2006 ob 17. uri v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5. Na podlagi sklepa uprave in predlogov nadzornega sveta družbe se
objavi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, Barjanska cesta 3, Ljubljana, za preštevalca
glasov se izvolita Stanislav Ficko in Silva
Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: a) Skupščina se je seznanila s pismenim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2005.
b) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2005 znaša 24,572.857,23 SIT.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se sorazmerno višini deležev delničarjem
izplača znesek 4,000.000 SIT, ostali bilančni
dobiček se prenese v naslednje leto.
c) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2005.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje
lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 10.000 SIT in najvišji
ceni 38.000 SIT za eno delnico.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik od 12. do 14.
ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca osebno prijavili na sedežu družbe, najkasneje tri dni
pred skupščino družbe. Prijava se izvrši na
sedežu družbe z vpisom na seznam prijavljenih delničarjev za skupščino družbe.
Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.
Pooblaščenci morajo ob registraciji svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Pravico do
glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in v korist katerih so delnice
vknjižene v delniški knjigi družbe. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po enournem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Linija d.d.
direktorica Ana Kralj

Št.

Št. 11/06
Ob-16941/06
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka, d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.,
ki bo v četrtek, 20. julija 2006, v prostorih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s
pričetkom ob 10. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli
Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija
v sestavi Andreja Kopač kot predsednik ter
Darja Ažman in Sonja Podobnik kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova cesta 20.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o
načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2005; predlog za
razporeditev bilančnega dobička ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina družbe Žito Gorenjka, d.d.,
se seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe za poslovno leto 2005, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe za poslovno
leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta družbe Žito Gorenjka, d.d., o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu
preverjanja spremljanja vodenja družbe Žito
Gorenjka, d.d., med poslovnim letom 2005.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se čisti dobiček za poslovno leto 2005
v znesku 175,163.243,81 SIT in preneseni
dobiček preteklih let v višini 189,254.597,35
SIT, kar skupno znaša 364,417.841,16 SIT,
uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
27,678.240 SIT, se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe drugi
delovni dan po izvedbi skupščine v obliki
dividende,
b) dividenda znaša 30 SIT bruto na delnico,
c) dividende se bodo izplačale do 27. 10.
2006 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku,
d) preostali del bilančnega dobička v
znesku 336,739.601,16 SIT pa se prenese v
poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Žito Gorenjka, d.d., v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Žito Gorenjka, d.d. v zvezi z
uvedbo kosovnih delnic in predlog za poo-
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blastilo nadzornemu svetu za spremembo
statuta in za preračun zneskov iz tolarjev
v EUR.
Predlog sklepa št. 4.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe statuta, kot sledi:
1. Spremeni se 10. člen poglavja 6:
osnovni kapital statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi: osnovni kapital družbe znaša 968,433.000 tolarjev in
je razdeljen na 968.433 delnic. 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 določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.
2. Spremeni se besedilo zadnjega odstavka 39. člena poglavja 18: prehodne in
končne določbe statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi: z dnem
registracije novega prečiščenega besedila
statuta prenehajo veljati spremenjene in
dopolnjene določbe dosedanjega statuta
družbe Žito Gorenjka, d.d., sprejetega na
sedmi skupščini dne 17. 10. 2003.
Predlog sklepa št. 4.2: skladno s sprejetimi spremembami statuta iz sklepa št. 4.1
enajstega zasedanja skupščine, se sprejme
novo prečiščeno besedilo statuta družbe, ki
ga podpiše predsednica skupščine.
Predlog sklepa št. 4.3: na predlog uprave in nadzornega sveta družbe skupščina
družbe Žito Gorenjka, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe Žito Gorenjka, d.d., da
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v 10. členu poglavja 6:
osnovni kapital Statuta družbe, zapisanega osnovnega kapitala, ki na dan sprejema
tega sklepa znaša 968,433.000 SIT, iz SIT
v EUR po uradnem tečaju zamenjave in
nato spremeni 10. člen poglavja 6: osnovni
kapital Statuta družbe Žito Gorenjka, d.d.
tako, da se zapiše osnovni kapital družbe
v EUR.
V statutu vsebovane zneske v tolarjih
se z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave, kot ga bo opredelil
zakon, ki bo urejal uvedbo evra, pri čemer
se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
cel evro preračunajo v breme ali dobro rezerv, ter da skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo.
5. Informacija skupščini o spremembi
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da je dne 15. 7.
2006 prenehal mandat članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, Zdenki
Nedeljković in Milanu Kneževiču.
Svet delavcev je za nove člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev imenoval Tomislava Novaka in Thomasa Černeta.
Mandat novo imenovanih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev nastopi
z dne 16. 7. 2006 in traja štiri leta.
Sklep sveta delavcev o imenovanju novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev je priložen gradivu za sejo
skupščine in predstavlja sestavni del tega
sklepa.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki tri dni pred
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zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu
sedeža družbe Žito Gorenjka, d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem
mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2005, revidirani
računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2005 in pisno poročilo nadzornega sveta za
poslovno leto 2005, predlog sprememb in
dopolnitev statuta družbe in novo prečiščeno
besedilo statuta, je na vpogled delničarjem
v tajništvu uprave družbe v Lescah, Rožna
dolina 8, vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Žito Gorenjka, d.d.
uprava – glavni direktor
Franci Čampa
Ob-16942/06
Na podlagi določila 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela
171, Polzela,
11. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. 7. 2006 ob 13. uri,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalce
glasov Zvonka Rednak in Danica Srčnik,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2005,
sklepanje o pokrivanju izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2005.
Izguba v letu 2005, ki znaša
380,915.696,38 SIT, se pokrije iz:
– narazporejenega dobička iz prejšnjih
let v znesku 117,597.155,08 SIT,
– drugih rezerv v znesku 234,089.658,46
SIT,
– splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku 29,228.882,84 SIT.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2005.
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3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se 4.1. točka statuta tako, da
na novo glasi: Osnovni kapital družbe znaša
941,947.000 SIT in je razdeljen na 941.947
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določi glede na število
izdanih kosovnih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun osnovnega kapitala,
določenega v statutu družbe, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave, in skladno s tem
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2006 se imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda vključno s spremembami statuta je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-16971/06
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Certa Holding d.d.
Cerkno,
ki bo dne 18. 7. 2006 ob 10. uri v 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 Holding 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 Holding d.d. – družba
pooblaščenka Cerkno 659,139.889,05 SIT
in je sestavljen iz:
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let je 519,118.616,23 SIT,
– čistega dobička tekočega leta je
140,021.272,82 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 142,397.424 SIT prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničar-

jem za dividende, in sicer 58 SIT bruto na
delnico.
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 Certi
Holdingu d. d. – družba pooblaščenka Cerkno na dan skupščine.
– ostane 516.742.465,05 SIT 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 1,000.000 SIT bruto.
5. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku 18
mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% svojega kapitala, z namenom, da delnice odkupijo delavci
družbe ali z njo povezane družbe in umika
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega
kapitala. Nakupna cena delnic lahko znaša
200 SIT in največ 500 SIT na delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2006
se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska
cesta 111, 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 18. 7. 2006 ob 10.15 na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa Holding d.d.
Branko Bogataj
uprava
Ob-16976/06
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Sava Trade, d.d., uprava sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek dne 17. 7. 2006 ob 13.
uri v poslovni stavbi, Cesta v Mestni log 90,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine mag. Viktor Vauhnik, preštevalka glasov Božislava Klančar Bručan in
v vlogi zapisnikarja notar Bojan Podgoršek.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.a) Na dan 31. 12. 2005 ima družba
Sava Trade 621,916.078,34 SIT bilančnega
dobička.
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Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene: za razdelitev delničarjem 0,00 SIT,
za druge rezerve iz dobička 0,00 SIT, za
preneseni dobiček 621,916.078,34 SIT, za
druge namene 0,00 SIT.
2.b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta za poslovno
leto 2005 in jima podeli razrešnico.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
3.a) Na predlog delničarja Merkur Trgovina in storitve, d.d., 4202 Naklo, Cesta na
Okroglo 7, matična številka 5003563 (glavni
delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo
90% osnovnega kapitala družbe, se delnice
preostalih delničarjev (manjšinski delničarji)
prenesejo na glavnega delničarja.
3.b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3.c) Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v register plačati
manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 31.949 SIT za vsako delnico.
4. Uporaba Mednarodnih računovodskih
standardov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe in skupine
Sava Trade se od 1. 1. 2006 naprej pripravljajo samo skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Računovodski izkazi družbe in skupine
Sava Trade pripravljeni v sladu z MSRP, se
uporabljajo za poslovne, davčne in druge
namene.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2006 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana, Železna cesta 8a.
Gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov, letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine Sava Trade, d.d., poročilo nadzornega sveta, letna
poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
pisno poročilo glavnega delničarja, revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne
odpravnine, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Ljubljana, Cesta v Mestni log
90 (v Poslovnem servisu) v času od 16. 6.
2006 do vključno 17. 7. 2006 vsak delavnik
od 10. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v Poslovnem servisu na
sedežu delniške družbe v Ljubljani, Cesta
v Mestni log 90, bodo objavljeni v skladu z
zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 13. 7. 2006 pisno prijavijo svojo
udeležbo v Poslovnem servisu na sedežu
družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90
in so 11. 7. 2006 vpisani v delniško knjigo v
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih delničar-
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jev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe:
mag. Antonija Pirc
Št. 26/2006
Ob-16999/06
V skladu s točko 7. člena statuta družbe
Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c.
64, Velenje, sklicuje uprava družbe
12. skupščino družbe
APS d.d.,
ki bo dne 18. 7. 2006 ob 10. uri, na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočo skupščini se izvoli Diana Višnar, za preštevalki
glasov se imenujeta Marija Balog in Daniela
Rotovnik.
Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
2. Sklep v točki Ad 3. notarskega zapisa
opr. št. SV-1619/2005 z dne 19. 7. 2005
10. redne seje skupščine družbe APS Avtoprevozništvo in servisi, d.d., se spremeni,
tako da se:
Predlog sklepa:
a) v prvem odstavku sklepa v predzadnji
vrstici za besedo »združijo« postavi pika ter
se zbriše nadaljevanje besedila do konca
odstavka.
b) drugi odstavek nadomesti tako,
da glasi: to se opravi tako, da se na presečni dan vsaka delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT pomnoži s koeficientom
0,50211211029621375074506958302019,
potem pa se glede na seštevek zmnožkov
za vsakega delničarja izračuna število pridobljenih delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT
za eno delnico. Do pridobitve novih delnic
družbe je v tem primeru upravičen vsak dosedanji delničar, ki po postopku združevanja
pridobi najmanj eno celo delnico nominalne
vrednosti 1.000 SIT, presežek do ene cele
delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT pa
predstavlja pravno skupnost.
Glede na navedeno osnovni kapital družbe po zmanjšanju v izhodiščni višini znaša
155,000.000 SIT, za kar se izda izhodiščno
število 155.000 delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT za eno delnico.
c) peti odstavek nadomesti tako, da glasi: za delničarje katerih delnice ne dosežejo
potrebnega števila, da bi bile nadomeščene
z novimi, se v skladu s 376. členom ZGD
oblikuje pravna skupnost teh delničarjev na
delnici z določenim najbližjim nominalnim
zneskom delnice, ki izhaja iz znižanega
osnovnega kapitala.
d) briše se šesti odstavek.
3. Spremeni se prvi odstavek 4.1. točke
statuta, tako da se ta odslej glasi: osnovni
kapital družbe znaša 155,000.000 SIT in je
razdeljen na 155.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
4. a) Delnice družbe APS 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 po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register besedilo statuta spremeni
tako, da bo skladno s 4.a točko dnevnega reda.
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5. 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.
6. Sprememba člena 8.2 Statuta družbe
APS d.d.
Sprememba se nanaša na drugi stavek te točke, in sicer na podaljšanje roka
obravnave in posredovanja mnenja nadzornega sveta skupščini iz dosedanjih 30
na 60 dni.
Predlog sklepa: nadzorni svet mora poročilo obravnavati in svoje mnenje posredovati skupščini najkasneje v 60 dneh od
dneva prejema poslovnega poročila.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta je
na voljo na sedežu družbe, v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
APS, d.d.
uprava družbe
Uroš Zagoričnik
Št. 63/6-100
Ob-17032/06
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 44. člena Statuta delniške družbe
15. redno skupščino
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 18. 7. 2006 ob 9.
uri, na sedežu notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1 kot ga predlaga
uprava: izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer se za predsednico skupščine
imenuje Andrejo Uštar, za preštevalko glasov pa Irena Križnar.
Na seji je prisotna notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 s poročilom revizorske
hiše KPGM Slovenija d.o.o., Ljubljana in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: Skupščina se je
seznanila z letnim poročilom za leto 2005 s
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poročilom revizorske hiše KPMG Slovenija
d.o.o. in poročilom nadzornega sveta.
Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2005 se dobiček družbe v višini
168,457.169,38 SIT uporabi za pokrivanje
prenesene izgube.
Predlog sklepa št. 3 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2005.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala in
sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 4 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet:
A/ Zaradi pokrivanja izgube iz prejšnjih
let se poenostavljeno zmanjša osnovni kapital družbe za 200,000.000 SIT. Osnovni kapital družbe Peko, d.d., Tržič, Ste Marie aux
Mines 5, Tržič, se zmanjša iz sedanje vrednosti 5.894,408.000 SIT na 5.694,408.000
SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, tako, da ima po
združitvi delnic posamezni delničar naslednje število delnic:
– Republika Slovenija ima 4.673.790
delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT,
kar predstavlja 82,08% vseh delnic oziroma 4.673,790.000 SIT osnovnega kapitala
družbe;
– Gorenjska banka, d.d. ima 635.921
delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT,
kar predstavlja 11,17% vseh delnic oziroma 635,921.000 SIT osnovnega kapitala
družbe;
– SKB banka, d.d. ima 229.097 delnic
po nominalni vrednosti 1.000,00 SIT, kar
predstavlja 4,02% vseh delnic oziroma
229.097.000,00 SIT osnovnega kapitala
družbe;
– Peko Inde, d.o.o., ima 155.600 delnic po nominalni vrednosti 1.000,00 SIT,
kar predstavlja 2,73% vseh delnic oziroma
155.600.000,00 SIT osnovnega kapitala
družbe.
B/ Skladno z zmanjšanjem osnovnega
kapitala se spremeni 8. člen statuta delniške
družbe Peko, Tovarna obutve, d.d., Tržič,
ki se glasi: Osnovni kapital družbe znaša
5,694.408.000 SIT.
Osnovni kapital je razdeljen na 5.694.408
navadnih delnic z nominalno vrednostjo po
1.000 SIT.«
4. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5 kot ga predlaga
nadzorni svet: skupščino se obvešča, da z
dnem 11. 7. 2006 preneha članstvo v nadzornem svetu dosedanji članici nadzornega
sveta Anki Čadež.
Za člana v nadzornem svetu družbe se
za novo mandatno obdobje (do 11. 7. 2010)
imenuje Anka Čadež.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa št. 6 kot ga predlaga nadzorni svet: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina družbe imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8/A, 1000 Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati pri poslovni sekretarki NS
na sedežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni pred
sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
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sedež družbe najkasneje vključno do 14. 7.
2005 do 13. ure, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Vsem delničarjem družbe Peko, d.d. je
bilo gradivo vročeno z dnem objave tega
sklica skupščine s kurirsko službo.
Popolno gradivo za 15. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
tudi pri Ireni Križnar, na sedežu družbe v
Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. ure do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
18. 7. 2005 ob 10. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
Ob-17037/06
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe
ITPP Industrija termičnih aparatov, žičnih tkanin in plastike d.d., uprava družbe
sklicuje
skupščino družbe,
ki bo 17. 7. 2006 ob 12. uri v prostorih
notarske pisarne notarja Jožeta Sikoška,
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Leopolda Tekaveca, za
preštevalko glasov se izvoli Urško Duščak.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z letnim poročilom za leto 2005,
s poročilopm nadzornega sveta družbe in
s poročilom pooblaščenega revizorja Jane
Megušar. Upravi in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Predlog
sklepa:
skupni
bilančni
dobiček ugotovljen za leto 2005 znaša
73,246.362,74 SIT. Del bilančnega dobička
iz preteklih let v višini v višini 14,000.000
SIT se nameni za nagrado članom nadzornega sveta in uprave družbe. Navedena
nagrada je dohodek, ki je dosežen na podlagi lastniškega deleža, ki ne predstavlja
zmanjšanje takega deleža ter se v skladu
s splošno definicijo 79. člena Z doh-1 šteje
za dividendo) oziroma Dividendi podobni
dohodek – nadomestilo).
Za nagrade širšemu vodstvu podjetja se
razporedi del bilančnega dobička iz preteklih
let v višini 550.000 SIT.
Zneski se izplačajo do 31. 7. 2006.
Preostanek bilančnega dobička v višini
58,696.362,74 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto
2006 se imenuje revizijsko hišo EURO-IN &
Partners d.o.o., Škofja Loka.
5. Sprejem sklepa o vključitvi družbe.

Predlog sklepa: družba se na podlagi
555. člena ZGD vključi v družbo Pletilnica
d.o.o., Majde Šilc 1, 1317 Sodražica.
Skupščina se seznani z naslednjo izjavo glavne družbe: Pletilnica d.o.o., Majde
Šilc 1, 1317 Sodražica kot glavna družba
izjavlja, da zagotavlja zunanjim delničarjem
družbe ITPP d.d. primerno odpravnino v denarju v vrednosti 650 SIT za eno delnico
vključene družbe.
Gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje
letno poročilo uprave za leto 2005, poročilo
nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na
vpogled delničarjem na sedežu družbe na
Opekarski 45 vsak delavnik od 13. do 14.
ure do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora v tajništvu družbe svojo udeležbo na
skupščini pisno najaviti najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
ITPP Industrija termičnih aparatov,
žičnih tkanin in plastike d.d.
uprava družbe
Ob-17055/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino,
ki bo v četrtek dne 20. 7. 2006 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.
Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2005, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta družbe Mlinostroj d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1 Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 2.173 tisoč ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje družba Ripro d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do 17. 7.
2006, sicer nima pravice do udeležbe na
skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo o katerem sklepa skupščina (letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko
poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov), je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe od 16. junija 2006 do 17. julija
2006 vsak delovni dan od 14. do 15. ure.
Mlinostroj d.d., Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Ob-17056/06
Na podlagi 22. člena Statuta Komunale
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova
Gorica, uprava in nadzorni svet sklicujeta
12. redno skupščino
družbe Komunala Nova Gorica d.d.
ki bo v sredo 19. 7. 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja ter določitev notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
7. Sklepanje o umiku lastnih delnic Komunale Nova Gorica d.d.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K točki 2: izvolijo se predlagani člani
verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka.
K točki 4: sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička za leto 2005, upravi
in nadzornemu svetu se podeli razrešnica
za delo v letu 2005.
K točki 5: za revizorja za poslovno leto
2006 se izbere predlagana revizijska družba.
K točki 6: ugotovi se iztek mandata navedenemu članu nadzornega sveta; za štiri-letno mandatno obdobje se za novega člana
nadzornega sveta imenuje predlaganega
kandidata.
K točki 7: sprejme se predlagani sklep
o umiku lastnih delnic Komunale Nova Gorica d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe 3 dni pred
skupščino. Seznam delničarjev je dostopen
na vpogled vsakemu delničarju dva delovna
dneva pred skupščino na sedežu družbe od
8. do 12. ure.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih s pismenimi pooblastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če se najkasneje
3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo.

Št.

Udeleženci skupščine se pred njenim pričetkom podpišejo v seznam prisotnih udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem
prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Komunala Nova Gorica d.d.
direktor
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.
predsednik nadzornega sveta
Zlatko Martin Marušič
Ob-17058/06
Na podlagi 6.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d. d., uprava sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Unior Kovaška industrija d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2006 ob 12. uri v Termah Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost na
skupščini in se na predlog uprave izvolijo
delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina je seznanjena z
letnim poročilom za leto 2005 in z mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005 in odločitev o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
3.1 Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za poslovno leto 2005
v višini 2.385,883.301,54 SIT za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend delničarjem družbe 239,687.435 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom uprave
15,417.460 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta 8,003.308 SIT,
– nerazporejen dobiček 2.122,775.098,54
SIT.
1. Dividende delničarjem in udeležba na
dobičku članom uprave in članom nadzornega sveta v prejšnjem mandatu se izplačajo
iz nerazporejenega dobička iz leta 1999.
2. Delničarjem, ki bodo na dan 15. 7.
2006 vpisani v delniško knjigo družbe, pripada dividenda v višini 102,50 SIT bruto na
delnico in se izplača delničarjem najkasneje
do 31. 10. 2006 v gotovini.
3. Zapadlost dividende za leto 2005
je tri leta od dneva skupščine delničarjev
družbe, to je do vključno 19. 7. 2009, ko
bo družba UNIOR d.d. znesek neizplačane
dividende prenesla na nerazporejeni dobiček in o tem obvestila skupščino delničarjev družbe.
Nerazporejen ostane ostanek dobiček iz
poslovnega leta 1999, ½ dobička iz poslov-
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nega leta 2000, ½ dobička iz leta 2004 in ½
tekočega dobička.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005
ter se jima podeli razrešnica.
4. Plačilo članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo v letu 2006 in dalje zagotovi:
1) plačilo za opravljanje funkcije:
1A.) osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta: 8.000 EUR,
1B.) plačilo za opravljanje posebne funkcije:
– funkcija predsednika nadzornega sveta: 50% plačila za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta.
Plačilo za opravljanje funkcije člana in
predsednika nadzornega sveta se izplačuje
mesečno v višini 1/12 letnega plačila.
2) sejnine – znesek za udeležbo na posamezni seji:
– udeležba člana nadzornega sveta: 360
EUR,
– udeležba predsednika nadzornega
sveta: 460 EUR.
Članom nadzornega sveta pripada za
udeležbo na seji tudi dnevnica v višini 15
EUR in pripadajoči potni stroški.
3) članstvo ali predsedovanje komisijam
nadzornega sveta:
– predsednik komisije: 2.000 EUR letno,
– član komisije, ki je član nadzornega
sveta: 1.600 EUR letno,
– član komisije, ki ni član nadzornega
sveta: 180 EUR za udeležbo na seji.
Plačilo za delo v komisiji članom nadzornega sveta se izplača enkrat letno, najkasneje do konca februarja za preteklo leto.
Članom komisije, ki niso člani nadzornega
sveta pa sprotno po posamezni seji. Članom in predsedniku komisij za udeležbo na
sejah komisije pripada še dnevnica v višini
15 EUR in potni stroški.
Vsa plačila so izražena v bruto bruto
zneskih.
5. Predlog uvedbe kosovnih delnic in pooblastilo nadzornega sveta družbe v zvezi s
prehodom na EUR.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
5.1. Delnice družbe Unior d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 2.000 SIT
postane 1 delnica.
Temu ustrezno se spremeni prvi odstavek 3.1. točke statuta družbe Unior d.d., ki
po novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.676,828.000 SIT in je razdeljen na
2,338.414 delnic. Delnice so oblikovane kot
navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice.
5.2. Skupščina delničarjev družbe Unior
d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da z
dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute
opravi preračun v 3.1. členu statuta družbe
zapisanega osnovnega kapitala, ki znaša
4.676,828.000 SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni 3.1. člen statuta družbe tako, da zapiše
osnovni kapital družbe v EUR.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
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Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina delničarjev Unior d.d.
imenuje za revidiranje letnega poročila Unior d.d. za poslovno leto 2006 pooblaščeno revizijsko družbo Moore Stephens Audit
d.o.o.
7. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot sledi:
Sprejmejo se spremembe statuta družbe Unior d.d. in čistopis statuta družb, kot
sledi:
Točka 5.13. poglavja 5 nadzorni svet statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta, na predlog
Komisije za prejemke in imenovanja in na
osnovi sklepa skupščine, ki sta usklajena
s Priporočili za plačila članom nadzornih
svetov Združenja članov nadzornih svetov, prejmejo plačilo za delo. Plačilo je
sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta,
dodatnega plačila za opravljanje posebnih
funkcij (npr. predsedovanje nadzornega
sveta, članstvo v komisijah) ter sejnine
za udeležbo na seji. Poleg tega pripada
članom tudi povračilo potnih stroškov in
dnevnica.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo
pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 15. 7. 2006.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo delničarji družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
15. 7. 2006. Pozivamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino uro pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvorano z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom in s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne naprave.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.
Ob-17149/06
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v petek dne 21. 7. 2006, ob 15. uri
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica,
v jedilnici družbe in skupaj z nadzornim sve-
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tom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
Za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin Sevnica d.d.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2005.
b) Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 293,651.833,59 SIT. Sestavlja
ga preneseni dobiček iz leta 2002 v znesku 56,637.733,26 SIT, preneseni dobiček
leta 2003 v znesku 72,912.323,51 SIT,
preneseni dobiček iz leta 2004 v znesku
126,603.037,13 SIT in čisti poslovni izid poslovnega leta 2005 v višini 37,498.739,69
SIT.
Ves
bilančni
dobiček
v
višini
293,651.833,59 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2005 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Tanin Sevnica d.d. za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijska
družba JPA Abeceda Revizija, Podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2005, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter
drugo gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 12. in 13. uro od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 30. 6. 2006 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in ga shrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v
istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava: Ivan Mirt

Ob-17150/06
Na podlagi določil 18. člena Statuta družbe uprava sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. julija 2006, ob
11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
3. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Zorana Pečnika, za preštevalca glasov Majdo Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notarko
Nado Kumar ter potrdi predlagani dnevni
red po predlogu uprave.
k točki 2: 2.1. Skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2005.
2.2 Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 v višini 32,094.608,10 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina
odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
k točki 3: 3.1. Skupščina družbe Semenarna Ljubljana, d.d. sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se
1,713.224 navadnih imenskih delnic družbe
nadomesti z 1,713.224 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
3.2. Skupščina družbe Semenarna Ljubljana, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne
valute opravi preračun v statutu določenega osnovnega kapitala družbe v znesku
1.713,224.000 SIT v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet je pooblaščen uskladiti
statut delniške družbe Semenarna Ljubljana,
d.d. z veljavno sprejetim sklepom o preračunu osnovnega kapitala družbe v EUR.
k točki 4: Sprejme se predlog za nove
člane nadzornega sveta, in sicer se kot
predstavnike kapitala izvoli:
– Igor Adlešič,
– Peter Rajačič,
– Dino Marchiorello,
– Giuseppe Ceccato.
Skupščina se seznani, da sta kot predstavnika zaposlenih za člana v nadzornem
svetu določena:
– Miran Merhar,
– Franc Blaj.
k točki 5: Za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2006 skupščina imenuje revizijsko družbo JPA Abeceda Revizija.
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Letno poročilo uprave za poslovno leto
2005, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila, skupaj z ostalim gradivom po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani in sicer
vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od dneva
objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali
po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo
za fizične osebe vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2., 3. in 4., kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Ob-17158/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena statuta delniške družbe uprava Begrad
d.d. sklicuje
13. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek dne 20. 7. 2006, ob 13.
uri v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem
mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje: Marija Pečjak Požek.
Za preštevalce glasov se imenujejo: Grabrijan Sandi, Marko Drakulič.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev z letnim poročilom Begrad
d.d. za poslovno leto 2005, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in
predlogom za uporabo bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1) Skupščina se seznani z letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2005 in
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poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1 o sprejemu letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
2.2) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2005.
2.3) Skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005, izkazan v znesku
117,330.462,39 SIT, ostane nerazporejen.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital, ki znaša
650,460.000 SIT in je razdeljen na 325.230
navadnih imenskih delnic, se zmanjša za
50,460.000 SIT z umikom 25.230 lastnih
delnic z nominalno vrednostjo ene delnice
2.000 SIT, tako da znaša osnovni kapital po
zmanjšanju 600,000.000 SIT in je razdeljen
na 300.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.
Umik se izvede v breme drugih rezerv iz
dobička iz razloga izpolnitve obveznosti po
tretjem odstavku 250. člena ZGD-1.
4. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice in sprememba statuta v zvezi
z uvedbo kosovnih delnic in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1) Delnice družbe Begrad d.d. Novo
mesto, prve in druge izdaje se pretvorijo v
kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z
nominalnim zneskom 2.000 SIT postane 1
kosovna delnica.
4.2. Spremeni se 3. člen statuta družbe
Begrad d.d. Novo mesto, tako, da se glasi:
osnovni kapital družbe znaša 600,000.000
SIT in je razdeljen na 300.000 kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.
4.3) Nadzorni svet se pooblašča, besedilo statuta spremeni tako, da bo skladno
s sprejetimi sklepi pod 4.1.) in 4.2.) točko
dnevnega reda.
5. Preračun osnovnega kapitala v evre.
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.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2006
se imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.
5. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2006.
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na
Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine pisno podajo utemeljen
in obrazložen nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda. Glasovanje na
skupščini bo javno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vpisani v
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delniško knjigo pri KDD na dan 17. 7. 2006,
in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
naslov družbe ter deponirali pooblastila na
sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred zasedanjem v dvorani, kjer bodo s podpisom
na seznamu potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s
pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
direktor Franc Panjan
Ob-17175/06
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
20. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 17. 7. 2006, ob 12. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta
in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2005 z
mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2005.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2005 podeljuje razrešnico.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančna izguba na dan 31. 12. 2005
znaša 2.068,974.836,21 SIT. Sestavljena je
iz prenesene izgube iz preteklih let v višini
1,369.000,65 SIT in izgube tekočega leta v
višini 699,774.811,56 SIT.
Skupščina TRIGLAV Zdravstvene zavarovalnice, d.d. se je seznanila s poročilom
uprave in nadzornega sveta o zagotavljanju
kapitalske ustreznosti družbe.
O pokrivanju izkazane bilančne izgube
v skupni višini 2.068,974.836,21 SIT se bo
odločalo v naslednjih poslovnih letih.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers
d.o.o.
5. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
Z dnem sprejetja tega sklepa se z mesta člana nadzornega sveta odpokliče Iztok
Pečnik.
Z dnem sprejetja tega sklepa se za mandatno dobo 4 let za člana nadzornega sveta
imenuje Tadej Čoroli.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega
reda morajo biti predloženi v pisni obliki,
obrazloženi in posredovani tajništvu uprave
družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri »KDD centralni
klirinško depotni družbi d.d.«.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d..
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu uprave TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-17176/06
Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d. uprava sklicuje
8. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo 19. julija 2006 ob 14. uri
na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 77,
Horjul.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli Antona Demšarja.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu in seznanitev
skupščine s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
a) Bilančni dobiček za leto 2005 znaša
140,051.468,45 SIT in se uporabi:
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– 34,389.600 SIT za dividende, to je 240
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
v 60 dneh po sklepu skupščine in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine in
na način, kot ga bo določila uprava družbe.
Dividende se izplačajo iz preostanka čistega
dobička za leto 2003;
– 105,661.868,45 SIT – ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 2003 (67,338.724,45 SIT),
preostanka čistega dobička za leto 2004
(251.217,22 SIT) in preostanka čistega dobička za leto 2005 (38,071.926,78 SIT).
b) Skupščina se seznani s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2005.
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 LM Veritas d.o.o. iz Ljub
ljane.
4. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina imenuje delniški odbor izmed
10% največjih delničarjev za mandat enega
leta v sestavi:
– Stanislav Nagode, Milan Železnik, Ivana Praprotnik, Sandi Dobrovoljc.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od sklica skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo Metrel DUS d.d. in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni
pred sejo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Metrel DUS d.d.
Anton Demšar
direktor
Ob-17177/06
Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
12. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v torek dne 18. 7. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska
cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Anton Demšar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov: bilančni dobiček za leto 2005 znaša 438,407.478,54 SIT in se uporabi:
58,160.400 SIT za dividende, to je 240
SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende
najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine,
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD na dan zasedanja skupščine
in na način, kot ga bo določila uprava.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 1999 (31,368.871,69 SIT) in iz leta
2000 (26,791.528,31 SIT).
– 174,291.225,83 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička – iz preostanka čistega dobička za leto 2005.
– 205,955.852,71 SIT ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 2000 (14,399.054,30 SIT),
iz preostanka čistega dobička za leto 2003
(122,304.730,33 SIT) in iz preostanka čistega dobička za leto 2004 (69,252.068,08
SIT).
4. Dopolnitev statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
V statutu se dopolni sedmi člen z naslednjim besedilom:
G/52.620 Trgovina na drobno po pošti.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva
sklica skupščine dalje.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo KDD in prijavijo svojo
udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
glavni direktor
Št. 019
Ob-17185/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe
sklicuje
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11. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik,
ki bo v torek, 25. 7. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, industrijska cona Perovo 30, ob kamniški obvoznici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boris Premk,
– za preštevalki glasov Mojca Kern in
Mojca Jašič,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. a) Predstavitev letnega poročila za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 282. členu a. točke Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 282. členu a. točke Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet,
znaša 243,644.961 SIT, pri čemer dobiček
poslovnega leta 2005 znaša 60,863.373 SIT,
preneseni čisti dobiček prejšnjih let 2000,
2001, 2002, 2003 in 2004 pa skupaj znaša
182,781.588 SIT, se razporedi:
– Razdeli se nerazporejeni dobiček iz
leta 2000 in del nerazporejenega dobička iz
leta 2001, in sicer: 22,206.300 SIT se razdeli
delničarjem v višini 150 SIT bruto na delnico
in se izplača delničarjem do 30. 12. 2006 po
stanju delniške knjige na dan 15. 12. 2006.
– Dobiček iz leta 2005 v znesku
60,863.373 SIT ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006 v skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2006, skupščina imenuje revizijsko
družbo Contura d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprememba statuta družbe zaradi
uvedbe kosovnih delnic in pooblastila nadzornemu svetu za uskladitev statuta z uvedbo eura.
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
skupščina sprejema naslednje sklepe:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
Prvi odstavek 8. člena statuta se spremeni tako, da pravilno glasi:
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
148.042 navadnih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis Evropske skupnosti.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.

Št.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so dne 15. 12. 2006 vpisani v
delniško knjigo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo nasprotni predlog objavila uprava na
stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik,
»za 11. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 13. uri, na
istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktor družbe
Anton Zlatnar
Ob-17186/06
Uprava družbe IMP Tovarna instalacijske opreme d.d., s sedežem v Idriji, Vojkova 4, sklicuje na podlagi 22. člena Statuta
delniške družbe
10. skupščino delničarjev,
ki bo 18. julija 2006 ob 11. uri na Kendovem dvorcu, Na griču 2, v Spodnji Idriji.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe.
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina imenuje organe skupščine
družbe:
1. Predsednik: Edvard Svetlik.
2. Notar za sestavo notarskega zapisa:
Andrej Rozman.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2/1: bilančni dobiček dobiček družbe IMP Tovarna instalacijske opreme d.d. za leto 2005 v znesku
478,422.075,27 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2/2: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic – sprememba
statuta družbe.
Predlog sklepa št. 3: družba uvede kosovne delnice, ki nadomestijo obliko obstoječih delnic z nominalnim zneskom 10.000
SIT in v skladu s tem sprejme predlagane
spremembe statuta družbe.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu oziroma upravnemu odboru o uskladitvi statuta
družbe glede zneskov osnovnega kapitala
in preračunov zneskov iz SIT v EUR.
Predlog sklepa št. 4: skupščina v skladu
s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 po
oblašča nadzorni svet oziroma upravni odbor da v statutu vsebovane zneske osnov-
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nega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju menjave in v
skladu s tem uskladi besedilo statuta.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta družbe.
6. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 6: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja družbe IMP, Tovarno instalacijske opreme d.d. za poslovno
leto 2006 revizorsko hišo Renoma d.o.o.
Skupščina je sklicana za 18. 7. 2006.
Gradivo (letno poročilo, pisno poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga uprave za uporabo bilančnega dobička ter predlog sprememb statuta)
za sejo skupščine je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe Vojkova 4, 5280 Idrija,
od objave skupščine vsak delovni dan od
8. do 16. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred dnevom seje skupščine prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Udeležbo je treba najaviti do 15. 7. 2005, do
14. ure, na telefonsko številko ali pisno na
naslov: IMP Tovarna instalacijske opreme
d.d., Vojkova 4, 5280 Idrija.
IMP d.d., Idrija
predsednik uprave
Miloš Šturm
Ob-17223/06
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
8. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, družbe za
upravljanje in svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v sredo 19. julija 2006 ob 12. uri v
učilnici št. 1 v II. nadstropju družbe Reina,
d.d., Kranj, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter razrešnica članom
nadzornega sveta in upravi družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Aljoša Ravnikar, v komisijo za štetje glasov
pa Primož Česen kot predsednik ter Marjeta Gomboc in Marinka Mohar kot članici
komisije.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagana bilančna izguba za poslovno leto 2005, ki znaša
735,626.205,60 SIT.
Po predlogu uprave, se bilančna izguba
za poslovno leto 2005 pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
Uprava in nadzorni svet ugotavljata, da
je predlagano pokrivanje bilančne izgube
ustrezno.
Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeca, DUS, d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2005.
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K 3. točki dnevnega reda:
Za poslovno leto 2006 se za revizorja
imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
Ljubljana.
Predlagatelja sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov. Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja
stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu
skupščine in o tem obvestila delničarje
z objavo na enak način, kot je objavljen
ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
še število glasov in firmo, sedež ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to
sestavljeno po Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 10. julij 2006.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico s pogojem, da svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe se lahko udeležijo skupščine, četudi
niso delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe Iskraemeco,
DUS, d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. julija
2006 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco d.d.
uprava – direktorica
Marija Šenk
Št. 87/06
Ob-17282/06
Uprava delniške družbe na podlagi
260. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. točke Statuta delniške družbe
sklicuje
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sejo skupščine delniške družbe
SGP Gorica d.d.
ki bo dne 24. 7. 2006 ob 11. uri v sejni
dvorani družbe Presta d.o.o., Bazoviška 1,
5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
po predlogu uprave družbe. Uprava predstavi skupščini izbrano notarko.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu ter njihovo delo v poslovnem letu 2005 potrdi in odobri.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
opravljanje revizije za poslovno leto 2006
se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Potek mandata članom nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev se z dnem imenovanja novih članov
nadzornega sveta, razrešijo dosedanji člani
in imenujejo novi člani nadzornega sveta
predstavniki delničarjev za dobo 4 let, in
sicer:
– dr. Tomaž Rojs,
– Gregor Veličkov.
Skupščina se seznani, da dosedanjemu
članu nadzornega sveta predstavniku delavcev družbe preneha mandat. Svet delavcev
je izvolil člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev za dobo 4 let.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje zmanjšanje osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital se od
dosedanjega kapitala zniža za 400,000.000
SIT tako, da znaša po novem osnovni kapital družbe 429,068.000 SIT.
Znižanje se izvede z namenom pokrivanja izgube iz preteklih let.
Nominalna vrednost posamezne delnice
se od 2.000 SIT zniža na 1.035 SIT.
6. Preračun zneskov osnovnega kapitala v eure:
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute, opravi preračun, v statutu
določenega osnovnega kapitala družbe v
eure, po tečaju zamenjave.
Uprava družbe je pooblaščena uskladiti
statut delniške družbe z veljavno sprejetim
sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v EUR.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
če udeležbo na skupščino pisno prijavijo
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do
21. 7. 2006, na sedežu družbe. Pooblastilo
mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je potrebno deponirati

v tajništvu uprave družbe, na Prvomajski 39,
5000 Nova Gorica.
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini ima vsak delničar družbe,
ki je vpisan v delniško knjigo družbe SGP
Gorica d.d. na dan 14. 7. 2006. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi svojo
udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki,
tako, da prijave prispejo na družbo vsaj tri
dni pred sejo skupščine družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina,
bo zaradi administrativnih opravil, ki so potrebna pred skupščino odprta 30 minut pred
pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob 11.
uri tako, da bo omogočen točen pričetek
skupščine.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za poslovno leto 2005, mnenje revizorja,
sklepi nadzornega sveta in uprave je delničarjem v vpogled v tajništvu uprave družbe
na Prvomajski 39, 5000 v Novi Gorici in
sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 9. do 12. ure. Vabljene delničarje
prosimo, da utemeljene nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč. Če ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna za
odločanje, se bo sklicala nova seja skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 12.
uri. Seja bo sklepčna za odločanje ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SGP Gorica d.d.
uprava
Ob-17325/06
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe LIPA Ajdovščina d.d., sklicuje uprava družbe
10. skupščino delničarjev družbe
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.,
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina,
ki bo dne 17. 7. 2006 ob 12. uri v pritličju
Dvorca Zemono, Zemono pri Vipavi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Imenuje se predsedujoči skupščine Stojan Tramte, za preštevalki glasov se imenujeta Patricija Milost in Fani Polanc.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja
in z poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu z dne 12. 6. 2006.
b) Bilančni dobiček se razporedi na zakonske rezerve 28,147.136,24 SIT, rezerve
za lastne deleže 7,470.000 SIT ter druge
rezerve iz dobička 119,193.113,08 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta ter njihovo delo
v poslovnem letu 2005 potrdi in odobri.
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4. Sprememba statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
6.1. točka Statuta družbe Lipa Ajdovščina d.d. se spremeni tako, da se glasi:
Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani
nadzornega sveta imajo enake pravice in
dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. Člani nadzornega sveta so zavezani k
varovanju poslovnih skrivnosti družbe.
6.2. točka Statuta družbe Lipa Ajdovščina d.d. se spremeni tako, da se glasi:
En član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev
vse dokler je z zakonom o soupravljanju delavcev to določeno. Ta določba velja dokler
je v veljavi ZSDU (Ur. l. RS, št. 42/93) v delu,
ki zahteva tako sestavo.
4.1. točka Statuta družbe Lipa Ajdovščina d.d. se zaradi uvedbe kosovnih delnic
spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.021,000.000 in je razdeljen na 102.100
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 v Statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe EUR-a
preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave in
skladno s tem spremeni Statut.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta:
Skupščina razreši člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev, in sicer: Borisa Jež z dnem vpisa statuta v sodni
register.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2006 se imenuje Euro-In & Partners, revizija
in svetovanje d.o.o., Škofja Loka.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
tisti delničarji, ki družbi najmanj tri delovne
dni pred skupščino družbe najavijo svojo
udeležbo na skupščini v pisni obliki.
Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
predsednik uprave
Anton Smrdelj, univ. dipl. inž.

Št.

Sklepi skupščin
Št. 137/2006
Ob-17026/06
Družba Commerce d.d., Einspielerjeva
6, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrož
nega sodišča v Ljubljani, vl. št. 1/00037/00,
mat. št. 5000181, na podlagi 28. člena statuta družbe in sklepa skupščine družbe z dne
6. 6. 2006, objavlja sklep:
Družba sme pridobivati lastne delnice na
podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po
določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala
s tem, da:
a) najvišja prodajna cena delnic ne sme
biti višja od 3,5 × nominalne vrednosti delnice;
b) skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme presegati 50% osnovnega kapitala.
S tem oglasom družba poziva upnike,
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa v register, da se v 6 mesecih po
objavi zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali
soglašajo s pridobivanjem lastnih delnic.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s sprejetim pridobivanjem lastnih delnic,
poravnala zahtevke ali zagotovila zavarovanje.
Commerce d.d.

Zavarovanja
SV 146/2004
Ob-17305/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-146/2004 z dne 16. 1.
2004, je bilo enosobno stanovanje v izmeri
26,17 m2, s pripadajočo kletjo, v VI. nadstropju stan. bloka na naslovu Švabičeva ul. 5,
Ljubljana, s pripadajočim solastnim deležem
na skupnih delih zgradbe, ki ga je zastaviteljica pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Artač Ano, v lasti Nevenke Rakočevič, Ljubljana, Kumrovška 21, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalko Artač Ano, Ljubljana, Švabičeva
5, zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 14,500.000 SIT s
pripadki.
SV 1540/2006
Ob-17306/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1540/2006 z dne 9. 6.
2006, je bilo enosobno stanovanje v izmeri
26,17 m2, s pripadajočo kletjo, v VI. nadstropju stan. bloka na naslovu Švabičeva ul.
5, Ljubljana, v lasti zastaviteljice Nevenke
Rakočević, Kumrovška ulica 21, Ljubljana,
EMŠO 1209956505828, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Artač Ano,
Ljubljana, Švabičeva 5, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Banka Celje d.d.
Bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje,
Vodnikova 2, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.200
EUR s pripadki.
SV 460/06
Ob-17308/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
460/06 z dne 9. 6. 2006, so bile nepremič-
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nine – poslovni prostor v izmeri 26,46 m², z
identifikacijsko oznako dela stavbe 102 in
poslovni prostori v izmeri 16,2 m² in 32,6 m²,
z identifikacijsko oznako dela stavbe 100,
kar vse se nahaja v drugem nadstropju poslovno garažnega objekta z identifikacijsko
številko 4978, na naslovu Lendavska ulica
5a, Murska Sobota, kar vse stoji na parceli
številka 214/1 katastrska občina Murska Sobota in ki jih je zastavni dolžnik Belec Silvo,
Černelavci, Ledavska ulica 4, 9000 Murska
Sobota, pridobil po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 22. 5. 2006, s prodajalko Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, zastavljene
v korist upnice Banka Koper d.d., Koper,
Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka
5092221, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 87.386 EUR s pripadki.
SV 396/06
Ob-17309/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 396/06 z dne 8. 6. 2006, je bilo
stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 1 A, stoječe na parc. št. 515/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 45,05 m2, last
zastaviteljice Ruže Nastić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10. 1992, sklenjene z Občino Jesenice, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pripadki.
SV 411/06
Ob-17315/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 411/06 z dne 9. 6.
2006, je bilo stanovanje št. 12, v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta talcev 8 B, stoječe na parc.
št. 309 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
76,68 m2, last zastaviteljev Osmana Omanovića in Fate Omanović, na podlagi pogodbe št. ISP 388/93-O o prodaji stanovanja z
dne 16. 4. 1993, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000 EUR s
pripadki.
SV 412/06
Ob-17316/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 412/06 z dne 9. 6. 2006, je
bilo stanovanje št. 25, v sedmem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na parc. št. 463,
462, 465, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
55,42 m2, last zastaviteljev Damira Karagića
in Alise Selimović, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 12. 2003, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.000 EUR s pripadki.
SV 938/06
Ob-17317/06
Na podlagi neposrednega zapisna notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 938/06
z dne 9. 6. 2006, je stanovanje št. 3, v izmeri
87,05 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Pot na Zali rovt 3, Tržič, stoječe na
parc. št. 385/5 k.o. Tržič, last zastaviteljice
Jožefe Šuštaršič, Kovorska cesta 17, Tržič,

Stran

4848 /

Št.

62-63 / 16. 6. 2006

na temelju kupoprodajne pogodbe številka
466-06/91-5, sklenjene dne 12. 11. 1993, s
prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 41.827,23 CHF v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, z letno obrestno
mero v višini 6-mesečni Libor + 2,7% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
31. 7. 2021.
SV 738/06
Ob-17319/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 738/06 z dne 9. 6.
2006, je bila zastavljena nepremičnina –
stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske
hiše, v izmeri 100,07 m2, na naslovu Ulica
Heroja Staneta 22, 2000 Maribor, stoječe
na parc. št. 780/1, k.o. Maribor – Grad, last
kreditojemalke in zastaviteljice Lobnik Petelinšek Maje, rojene dne 8. 7. 1980, EMŠO
0807980505449, stanujoče na naslovu Prušnikova ulica 44, 2000 Maribor, pridobljena
na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 3.
2006, sklenjena med Lobnik Matildo – kot
darovalko in Lobnik Petelinšek Majo – kot
obdarjenko, in sicer v korist kreditodajalke (upnice, banke) Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta
117, 1000 Ljubljana, družba vpisana v Sodni
register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod reg. vl. št. 13102000, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 49.309,86 CHF, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Libor + 2,05% letno
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, ki jo je dolžnica dolžna vrniti v 180
zaporednih mesečnih obrokih od katerih zadnji zapade v plačilo 30. 6. 2021 ali prej v
primeru kršitve kreditne pogodbe številka
114954.
SV 739/06
Ob-17320/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 739/06 z dne 9. 6.
2006, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno
stanovanje št. 4, v skupni izmeri 68,24 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Gornji trg 19, 2344
Lovrenc na Pohorju, vse stoječe na parc. št.
30/2, k.o. Lovrenc na Pohorju, pridobljena na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3.
2006, sklenjena med Verdnik Karmen kot
prodajalko in Pfeifer Severino kot kupovalko, zastavljena v korist banke – upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s sedežem
na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.000 EUR z obrestno mero, ki je spremenljiva ter enaka vsoti
Euriborja za 6-mesečne depozite in fiksnega
pribitka v višini 1,85% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,04% letno, s
trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z vračilom
glavnice v 72 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v
posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo
na dan 30. 6. 2012.
SV 740/06
Ob-17321/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarske Dušice Kalinger
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iz Maribora, opr. št. SV 740/06 z dne 9. 6.
2006, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno
stanovanje št. 4, v skupni izmeri 68,24 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Gornji trg 19, 2344
Lovrenc na Pohorju, vse stoječe na parc. št.
30/2, k.o. Lovrenc na Pohorju, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 3. 2006, sklenjena med Verdnik Karmen
kot prodajalko in Pfeifer Severino kot kupovalko, zastavljena v korist banke – upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s
sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.500
EUR z obrestno mero, ki je spremenljiva ter
enaka vsoti Euriborja za 6-mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 1,85% letno,
s trenutno efektivno obrestno mero v višini
5,04% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8%
letno, z vračilom glavnice v 60 zaporednih
mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji
delovni dan v posameznem koledarskem
mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 6. 2011.
SV 414/06
Ob-17322/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 414/06 z dne 9. 6.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 5 v
izmeri 57,04 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Koroška
cesta 7, stoječe na parc. št. 1633/1, vpisane
pri vl. št. 1669, k.o. Maribor-Grad, katerega
lastnica do celote je Simona Pivec, stan.
Koroška cesta 7, Maribor, na podlagi notarskega zapisa razdružilne pogodbe opr. št.
SV 455/06 z dne 28. 3. 2006, zastavljena v
korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Simone Pivec, stan. Koroška cesta 7, Maribor,
v višini 51.700 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 416/06
Ob-17323/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 416/06 z dne 9. 6.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 4, v
izmeri 25,69 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Hočah, Hočka ulica
12, stoječe na parc. št. 618/1, k.o. Spodnje
Hoče, katerega lastnik do celote je Milorad
Gajić, stan. Vodovodna ulica 9, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6.
2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija,
1870793, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Milorada Gajića, stan. Vodovodna ulica 9, Maribor, v višini 10.600 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 873/2006
Ob-17324/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 873/2006
z dne 7. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 22 v skupni izmeri 40,50 m2, v III.
nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom in drvarnico, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Betnavska cesta 018, Maribor,
na parc. št. 1178/1, katastrska občina Tabor,

ki je last dolžnika in zastavitelja Nošaj Agima, EMŠO 0707977933028, stanujočega
Maribor, Limbuška cesta 012, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
2006, sklenjene s prodajalcema Grgić Dragico in Grgić Andrijo, zastavljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.100 CHF s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2031.
SV 276/06
Ob-17326/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 16. 5. 2006, opr.
št. SV-276/06, je bilo 57,27 m2 veliko stanovanje št. 12, v IV. nadstropju stavbe Ul.
Kozjanskega odreda 19 v Rogaški Slatini,
stoječi na parc. št. 626 k.o. Rogaška Slatina,
last Hribar Davorina, Ul. Kozjanskega odreda 21, Rogaška Slatina in Gajšek Marije,
Male Rodne 12, Rogaška Slatina, vsakega
do ½, na podlagi kupne pogodbe SV 269/06
z dne 26. 5. 2006, s prodajalko Božič Bojano, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 2/92 z dne 10. 3. 1992,
med Božič Bojano in Vital Mestinje p.o.,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,700.000 SIT s pripadki.
SV 277/06
Ob-17327/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 16. 5. 2006, opr. št.
SV-277/06, je bilo 57,27 m2 veliko stanovanje št. 12, v IV. nadstropju stavbe Ul. Kozjanskega odreda 19 v Rogaški Slatini stoječi
na parc. št. 626 k.o. Rogaška Slatina, last
Hribar Davorina, Ul. Kozjanskega odreda
21, Rogaška Slatina in Gajšek Marije, Male
Rodne 12, Rogaška Slatina, vsakega do
½, na podlagi kupne pogodbe SV 269/06 z
dne 26. 5. 2006, s prodajalko Božič Bojano,
v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 2/92 z dne 10. 3. 1992,
med Božič Bojano in Vital Mestinje p.o.,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,900.000 SIT s pripadki.
SV 857/2006
Ob-17328/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 857/2006 z dne
13. 6. 2006, je trisobno stanovanje z oznako
BO/3, identifikacijska št. 49 A, v skupni izmeri 132,86 m2 v pritličju, s pripadajočo kletno
shrambo 49, Makedonska ul. 45, Maribor,
kot posameznem delu stavbe v etažni lastnini, identifikacijska št. 79, ki stoji na parc. št.
2664/1 k.o. Pobrežje, last Čerčinović Željka,
stanujočega Maribor, Cesta zmage 105, na
temelju prodajne pogodbe št. 12-055 z dne
23. 5. 2005, zastavljeno v korist Gazvoda
Bojana, stanujočega Maribor, Tavčarjeva ul.
16, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 416/06
Ob-17415/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 416/06 z dne 13. 6. 2006,
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je bilo zastavljeno stanovanje št. 63, v
9. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice,
stoječe na parc. št. 456/1 k.o. Jesenice,
v izmeri 71,57 m2, last kreditojemalke in
zastaviteljice Mojce Robič, vse v korist
Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14,
A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne
terjatve 29.600 EUR s pripadki.
SV 889/2006
Ob-17416/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 889/2006 z
dne 8. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6 v izmeri 46,11 m2, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Srparska
pot 002, Lovrenc na Pohorju, ki leži na
parceli številka 718/3, k.o. Lovrenc na Pohorju, katere lastnici sta Rajka Žnidar (poročena Petrič), EMŠO 2411958506039,
stanujoča Lovrenc na Pohorju, Počitniško naselje 016 in Jožefa Kuhar, EMŠO
1203938505049, stanujoča Lovrenc na
Pohorju, Srparska pot 002, vsaka do 1/2
od celote, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058,
Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.
SV 428/06
Ob-17506/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 428/06 z dne
14. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 9, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta talcev 7 A, stoječe
na parc. št. 299/3 k.o. Koroška Bela, v
skupni izmeri 52,33 m2, last dolžnikov in
zastaviteljev Refika Handanovića in Emire Handanović, na podlagi pogodbe št.
ISP 004/98-O o prodaji stanovanja z dne
20. 11. 1998, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.000 EUR s pripadki.
SV 977/06
Ob-17536/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 977/06 z dne
15. 6. 2006, je dvosobno stanovanje št. 9
v izmeri 47,40 m2, s pripadajočo kletjo v
izmeri 4,65 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Zlato polje
2d, Kranj, stoječega na parc. št. 448/34,
448/44, 448/45 in 448/46, vse k.o. Kranj,
last zastaviteljev Igorja Stojanova, Likozarjeva ulica 23, Kranj in Maje Dabižljević,
Cesta revolucije 6, Jesenice, na temelju
notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja SV 941/06,
sklenjenega 8. 6. 2006 s prodajalcema
Miodragom Krasićem in Snežano Krasić,
oba Zlato polje 2, Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika
Avstrija, identifikacijska številka 1870718,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 71.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
2,9% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 15. 6. 2026.

Št.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 47/2006
Os-16814/06
To sodišče je s sklepom St 47/2006 dne
6. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Galaxy, storitve, d.o.o., Ižanska cesta 2A, Ljubljana, matična številka
5685320, davčna številka: 61138886, vložna številka: 10810500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2006 ob 14. uri v razpravni dvorani
št. 4, v prostorih tukajšnjega sodišča, na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 268/2004
Os-16816/06
To sodišče je s sklepom St 268/2004 dne
2. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Citius G&G, d.o.o. – v stečaju,
Leskoškova 4, Ljubljana, 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 2. 6. 2006
St 102/2006
Os-16817/06
To sodišče je s sklepom 102/2006 dne
6. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom J. Mojca špedicija in transport
d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, Ljubljana,
matična številka 1339664, davčna številka
96411074.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej 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 sodni-
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mi 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 13.30 v razpravni dvorani
št. I/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 69/2006
Os-16819/06
To sodišče je s sklepom St 69/2006 dne
6. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dva asa, Pekarna in slaščičarna, d.o.o., Obrtna cona Ugar 13, Ribnica,
matična številka: 1603183, vložna številka:
13435600, davčna številka: 62054155.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko iz Ribnice.
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 8. 9. 2006 ob 10.30 v razpravni dvorani
št. 5, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 52/2005
Os-16820/06
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Lira, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa d.o.o. Koper, Vanganelska cesta 18, razpisan dne 5. 7. 2006
se prekliče in določi nov narok za prisilno
poravnavo, dne 13. 9. 2006 ob 9. uri, v sobi
št. 153/I naslovnega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
St 43/2005
Os-16822/06
Tukajšnje sodišče je s sklepom opr. št.
St 43/2005-136 z dne 24. 3. 2006 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Trio,
tržiška industrija obutve in konfekcije
Tržič, d.d., Mlaka 10, Tržič, matična številka: 5039991, davčna številka: 48812218,
šifra dejavnosti: 19.300 in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku za prisilno poravnavo
dne 24. 3. 2006.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A zajema terjatve ločitvenih
upnikov, katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– razred B zajema privilegirane terjatve
delavcev iz 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), kate-
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rih položaj se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni,
– razred C zajema terjatve upnikov, ki
bodo poplačane v denarju v višini 20% terjatve, ugotovljene do dneva začetka postopka
prisilne poravnave z obrestmi od začetka
postopka prisilne poravnave do plačila po
obrestni meri, ki je vezana na srednji tečaj
EUR, veljaven na dan plačila, v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave,
– razred D zajema terjatev upnika, ki bo
svojo terjatev v celoti zamenjal za novo izdane delnice dolžnika.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev na 1. št. 1111
do 1113 spisa je sestavni del izreka sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
Pravne osebe GBD – Gorenjska borzno
posredniška družba d.d., Koroška cesta 33,
Kranj, Zvon Ena Holding d.d., Slovenska
ulica 17, Maribor in Zvon Dva Holding d.d.,
Slovenska ulica 17, Maribor, so dale poroštveno izjavo z dne 6. 2. 2006, s katero pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena, solidarno odgovarjajo dolžnikovim
upnikom iz razreda C za izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave.
Izvirnik gornje poroštvene izjave je sestavni del izreka sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Terjatev upnika Pernecom d.o.o., Lom
pod Storžičem 53, Tržič, v višini 25,000.000
SIT zaradi konverzije v bodoče delnice dolžnika z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave preneha.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 13. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2006
St 30/2005
Os-16823/06
To sodišče je na seji senata dne 6. 6.
2006 pod opr. št. St 30/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Vision,
d.o.o., Podjetje za storitve, trgovino in
proizvodnjo Zalog, Novo mesto, matična
št. 5756308, šifra dejavnosti 74.140, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Vision, d.o.o., Podjetje za storitve, trgovino in
proizvodnjo Zalog, 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 6. 6. 2006
St 32/2005
Os-16825/06
To sodišče je na seji senata dne 6. 6.
2006 pod opr. št. St 32/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Eminent Trgovina in storitve, Novo mesto
d.o.o., Dol. Kamence 61, Novo mesto, matična št. 5550670, šifra dejavnosti 50.102,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Eminent Trgovina in storitve, Novo mesto
d.o.o., Dol. Kamence 61, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 6. 2006
St 8/2004
Os-16826/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje Osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Novi senik, Kmetijska trgovina d.o.o. – v stečaju, Pameče 6, Slovenj
Gradec, ki bo dne 12. 7. 2006, ob 9. uri, v
sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v Osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v
času uradnih ur, v ponedeljek in sredo in
petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od
14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 6. 2006
St 33/2006
Os-16830/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2006 sklep z dne 5. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 21. 4. 2006 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mesarstvo Poznič, Poznič Nada s.p.,
Partizanska cesta 54, Velenje, z dne 20. 4.
2006, ki ga je podal po odvetniški družbi
Marčič in ostali iz Slovenj Gradca in je dne
5. 6. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Mesarstvo Poznič,
Poznič Nada s.p., Partizanska cesta 54, Velenje (matična številka: 1370880, ID št. za
DDV: 53024745).
Odslej se firma glasi: Mesarstvo Poznič,
Poznič Nada s.p., Partizanska cesta 54, Velenje (matična številka: 1370880, ID št. za
DDV: 53024745) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v 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 TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). 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 transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00330606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. septembra 2006 ob 10. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 5. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2006
St 34/2006
Os-16831/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2006 sklep z dne 5. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 25. 4. 2006 ob
8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Lesonova, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ulica Ivanke
Uranjek 1, Žalec in je dne 5. 6. 2006 ob
11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Lesonova, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1,
Žalec (matična številka: 1195204, ID št. za
DDV: 65362802).
Odslej se firma glasi: Lesonova, proizvodnja, trgovna in storitve d.o.o., Ulica Ivanke
Uranjek 1, Žalec (matična številka: 1195204,
ID št. za DDV: 65362802) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). 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 transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00340606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postoka je
bil nabit na oglasno desko dne 5. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2006
St 94/2005
Os-16832/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 94/2005 sklep z dne 5. 6. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gostišče – Pizzerija »Strnad« Ferdinand Strnad, s.p., Hotemež 6, Radeče – v stečaju
(matična številka: 5069560, ID št. za DDV:
36586056), se zaključi v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev razpisan za dne 21. junija
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2006 ob 14. uri, soba št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gostišče – Pizzerija »Strnad« Ferdinand Strnad, s.p., Hotemež 6, Radeče – v stečaju (matična številka: 5069560, ID št. za DDV: 36586056),
iz pristojnega registra samostojnih podjet
nikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2006
St 249/05
Os-16833/06
To sodišče je s sklepom St 249/2005
dne 30. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Felista, storitve in trgovina
d.o.o., v stečaju, Dunajska c. 106, Ljubljana, 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 5. 6. 2006
St 51/2005
Os-16834/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Šteferl TTG trgovina, turizem,
gradbeništvo d.o.o. Slovenska Bistrica – v stečaju, Visole 44, šifra dejavnosti
45.210, matična številka 5750229, davčna
številka 43269133, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2006
St 4/2006
Os-16835/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika M & W Futura, podjetje za zastopanje, trženje, proizvodno in storitveno dejavnost, d.o.o. Logarovci, Logarovci 29/a
– v stečaju, matična št. 5752493, davčna
št. 44788100, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2006
St 127/2005
Os-16846/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom ABC Tehnohit d.o.o. – v stečaju, Parmova 51, Ljubljana, ki se vodi pod
opr. št. St 127/2005, razpisuje drugi narok
za preizkus prijavljenih terjatev za dne 4. 9.
2006 ob 14.15 v razpravni dvorani št. IV/1 v
prostorih Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi 7 v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 242/2004
Os-16847/06
To sodišče je s sklepom St 242/2004 dne
5. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Novopak trade d.o.o. – v ste-
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čaju, Stanežiče 52, Ljubljana - Šentvid,
matična številka: 5385997.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2006
St 73/2004
Os-16848/06
To sodišče je s sklepom St 73/2004 dne
6. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom HPLUS trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljana, Celovška 150 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 97/2006
Os-16849/06
To sodišče je s sklepom St 97/2006 dne
6. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trigrad Gradbeništvo d.o.o., Kašeljska cesta 48H, Ljubljana, matična številka 1192469, davčna številka 47078197.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanović 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 25. 9. 2006 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. 3/1, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2006
St 15/2000
Os-16850/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Plastikobrt, s.p., Doljak Anton, Cesta IX. korpusa 54, 5250
Solkan – v stečaju, izven naroka dne 5. 6.
2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Plastikobrt, s.p., Doljak Anton, Cesta IX. korpusa
54, 5250 Solkan, matična št. 5377085, šifra
dejavnosti 25.230 se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v poslovni register pri Agenciji za javnopravne evidence
in storitve Republike Slovenije (AJPES). Z
dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega
postopka v poslovni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s tem stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 6. 2006
St 154/2005
Os-17027/06
To sodišče je s sklepom St 154/2005 z
dne 8. 5. 2006 ustavilo stečajni postopek
zoper prodano pravno osebo Gradimar
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Cesta v Me-
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stni log 20 in ga nadaljuje zoper stečajno
maso Gradimar d.o.o., Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2006
St 80/2006
Os-17028/06
To sodišče je s sklepom St 80/2006 dne
7. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Center Avto, Trgovina in servis
d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana, matična številka 1353225, vložna številka 13129700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Suzana Gale Robežnik 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 25. 9. 2006 ob 10.45 v razpravni dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2006
St 54/2000
Os-17198/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 54/2000 z dne 6. 6. 2006, zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga Sora, z.o.o. – v likvidaciji, Kapucinski trg 6, Škofja Loka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž
nik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2006
St 2/98
Os-17199/06
To sodišče je s sklepom št. St 2/98 z dne
8. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Prevoz Brežice d.d. – v stečaju,
Cesta bratov Milavcev 42, Brežice.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št. 1/66/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 6. 2006
St 11/2006
Os-17200/06
To sodišče je s sklepom št. St 11/2006 z
dne 9. 6. 2006 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad predlagateljem – dolžnikom Gala trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. Krško, Stermeckijeva 6, Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl.
št. 1/02717/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 6. 2006
St 14/2006
Os-17201/06
To sodišče je s sklepom St 14/2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Paradox Podjetje za proizvodnjo, računalništvo, trgovino, kooperacijo, svetovanje in
marketing d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 35 B, matična številka 5382572.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič 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 8. 9. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani
št. I/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2006
St 199/2005
Os-17203/06
To sodišče je s sklepom z dne 8. 5. 2006
pod opr. št. St 199/2005 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom VTC Vrtnarsko trgovski center d.o.o., Vodovodna ulica 97, Ljubljana in njegovimi upniki,
po kateri bo dolžnik izplačal:
– upnikom iz 1. razreda (razred terjatev
dobaviteljev, kreditodajalcev in drugih upnikov) plačati njihove terjatve v višini 20%
ugotovljenih terjatev na dan 18. 10. 2005
v roku enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave, z obračunanimi
obrestmi v višini enoletnega euribor do dneva plačila,
– upnikom iz 2. razreda (razred terjatev države iz naslova davkov in prispevkov)
plačati njihove terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev (ugotovljeno brez obresti) v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi, z obračunanimi obrestmi v višini enoletnega euribor do
dneva plačila.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tretji koloni prve priloge – (poplačilo terjatev
prvega razreda upnikov v postopku prisilne
poravnave VTC d.o.o.) k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih je dolžnik
dolžan izplačati v višini, navedeni v četrti
koloni te priloge in v roku iz 2. točke izreka
sklepa prav tako so bile ugotovljene terjatve
upnikov iz 2. tabele (poplačilo terjatev 2.
razreda upnikov v postopku prisilne poravnave VTC d.o.o.) v peti koloni tabele (ugotovljeno brez obresti), ki je prav tako sestavni
del izreka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v šesti koloni priloge in v roku iz 2. točke izreka sklepa.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 10. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 8.
5. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 1. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2006
St 54/2006
Os-17204/06
To sodišče je s sklepom St 54/2006 dne
8. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dol-
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žnikom RTV servis Pal Knapič Iztok s.p.,
Rožna ulica 10, Vrhnika, matična številka
1110900, davčna številka 70630526.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove,
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2006 ob 14.20 v razpravni dvorani
št. IV/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2006
St 12/2006
Os-17205/06
To sodišče je s sklepom St 12/2006 dne
8. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Euro kodeks d.o.o. Ljubljana,
Lipahova ulica 21, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, zadošča le 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 9. 6. 2006
St 6/2006
Os-17206/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2006
z dne 9. 6. 2006, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GTP Šega & Co. Družba za
storitve d.n.o., Stanošina 7, Podlehnik,
matična številka 1534939, šifra dejavnosti
60.240, davčna številka 80812864.
Odslej firma glasi: GTP Šega & Co. Družba za storitve d.n.o., Stanošina 7, Podlehnik
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 9.
2006, ob 10.15 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 6. 2006

Izvršbe
In 2001/00089
Os-16316/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 30. 6.
2004, v izvršilni zadevi In 2001/00089, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil

opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 11 v izmeri 68,08 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši na naslovu Kettejeva 10,
Brežice, parc. št. 353, vpisani v vl. 858, k.o.
Brežice in je last dolžnice Božilovič Zlate.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo v korist upnika Komunalno
podjetje d.d., Brežice.
In 2002/00006
Os-15715/06
V skladu z določilom 211/2 člena Zakona o izvršbi in zavarovanju je bil na podlagi
pravnomočnega sklepa o izvršbi tega sodišča opr. št. In 2002/00006 z dne 24. 10.
2003, v korist upnika M&A Podjetje za export
– import, inženiring in tehnologijo d.o.o. Celje, Nušičeva 2, dne 19. 4. 2006 opravljen
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je dvoinpolsobnega stanovanja
št. 114, v II. nadstropju stanovanjskega bloka Blok 3, Dolgo polje 3 kare 1, Celje, Pod
gabri 3, Celje, v izmeri 66,35 m2, last dolžnice Ivanke Vodlan, sedaj Elene Jelenc, Pod
gabri 3, Celje, do celote.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2006
In 05/00087
Os-15714/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00087, ki ga je dne 30. 5. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Hojs Marijana, Kamnik, Glavni trg 23, opr. št. IZV 2005/06796
z dne 5. 1. 2006, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika
Kej Trade Berisha k.d., Celovška 166, Ljubljana, to je poslovni prostor št. 7 v pritličju
stavbe v ulici Cesta borcev 5, Radomlje, v
izmeri 44,80 m2, zarubljena v korist upnika
Gradalis Upravljanje d.o.o. Ljubljanska c.
12f, Trzin, zaradi izterjave 47.559 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 5. 2006
In 2006/00028
Os-14483/06
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, ki ga
zastopa odvetnik Aleš Pegan iz Ljubljane,
zoper dolžnico Salmič Naraglav Veroniko,
Cesta 4. julija 44, Krško, zaradi izterjave
1,814.445,50 SIT s pp, po sodnem izvršitelju
Robertu Dornu iz Krškega, dne 9. 5. 2006
zarubilo nepremičnino, in sicer stanovanje
št. 9, v III. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu C. 4. julija 44, Krško, v izmeri
42,70 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnica zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 5. 2006
In 144/2005
Os-13104/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
18. 10. 2005, pod opr. št. In 144/2005, ki
je postal pravnomočen 3. 4. 2006, v korist
upnika Likar in sin, d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 6, zoper dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev trg 4, Velenje, zaradi izterjave
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361.105 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo
predstavlja stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Kardeljev trg
4, Velenje, ki je po podatkih v spisu last
dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev trg 4,
Velenje, v celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 4. 2006
In 218/2004
Os-13105/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
6. 3. 2006, pod opr. št. In 218/2004, ki je postal pravnomočen 3. 4. 2006, v korist upnika
Likar in sin, d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 6,
zoper dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev
trg 4, Velenje, zaradi izterjave 593.042 SIT s
pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Kardeljev trg 4, Velenje, ki je po podatkih v spisu last dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev trg 4, Velenje, v celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 4. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2085/2004
Os-13253/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, s sklepom
Dn št. 2085/2004 z dne 25. 5. 2005, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe št. 2/1980
z dne 26. 2. 1980, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis n.sol.o. Ljubljana, Šmartinska 134 a,
TOZD GE Jesenice, Prešernova 5 in kupcem Republiškim sekretariatom za finance,
delovno skupnostjo Ljubljana, za stanovanje št. C 201, v bloku S 4 v Kranjski Gori,
Čičare 11.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 2. 1980, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagateljice Republike Slovenije do celote, predložena kupoprodajna pogodba z dne
26. 2. 1980 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v 2
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 3. 2006
Dn 2108/2004
Os-13520/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve Tuma,
Kranjska Gora, Čičare 12, s sklepom opr. št.
Dn 2108/2004 z dne 26. 5. 2005, začelo postoek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je soinvestitorske pogodbe št. 2-3-835/87
z dne 30. 6. 1989, dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi št. 2-3/835/87 z dne 30. 6.
1989, št. 2-3/1398/89 z dne 15. 12. 1989 in
dodatka št. 2 k soinvestitorski pogodbi št.

Št.

2-3-835/87 z dne 30. 6. 1989 št. 2-3/162/90
z dne 10. 3. 1990, ki so jih sklenili investitorka Samoupravna stanovanjska skupnost
Občine Jesenice po pooblaščenem izvajalcu investitorskih del Dominvestu Jesenice
in soinvestitorka Eva Tuma, Kranjska Gora,
Čičare 7, za nakup dvosobnega stanovanja
v Kranjski Gori, Čičare 12, v skupni površini
57,36 m2.
Na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
2-3-835/87 z dne 30. 6. 1989 in dodatkov
št. 1 in št. 2 k soinvestitorski pogodbi z dne
15. 12. 1989 in z dne 10. 3. 1990, se predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljice Eve
Tuma do celote, predložene soinvestitorske
pogodbe z dne 30. 6. 1989 in dodatka št. 1
ter št. 2 k soinvestitorski pogodbi z dne
15. 12. 1989 in z dne 10. 3. 1990, pa niso
izvirniki.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v 2 mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 5. 2006
Dn 1705/2006
Os-12829/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Župnije
Klanec, Klanec pri Kozini 20, ki jo zastopa
župnijski upravitelj Iztok Mozetič, Rodik 46,
Kozina, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 3082, v naravi dvorišče v izmeri 100 m2, k.o. Socerb, pri kateri
je predlagateljica Župnija Klanec, mat. št.
1117475, Klanec pri Kozini 20, z mero verjetnosti izkazala lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 3082, k.o. Socerb, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2006
Dn 4054/2005
Os-12929/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka
Gina Škrliča, Ilirija 25, Pobegi, ki ga zastopa odv. Tatjana Stojkovič Pavlovec, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige,
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 451/3, v izmeri 376 m2,
k.o. Topolovec, pri kateri je predlagatelj z
mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico
Škerlič Andreja, Hrvoji 27, rojenega dne 16.
2. 1908.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 451/3, k.o. Topolovec, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2006
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Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo Leasing,
podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska c.
117, Ljubljana, ki ga zastopa dir. Boštjan
Prebevšek, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 18, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1813/18, k.o. Spodnje
Radvanje, dne 29. 3. 2006, pod opr. št. Dn
3403/2006, pod opr. št. Dn 3403/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 975/91 z dne 20.
12. 1991, o prodaji stanovanja št. 18, v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška 17 a, parc. št. 589, sedaj vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1813/18,
k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Občino Maribor, kot prodajalcem ter Antonom
Trstenjakom, Goriška 17 a, Maribor in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupca z to stanovanje;
– darilne pogodbe z dne 7. 4. 1992, sklenjene med Antonom Trstenjakom, Goriška
17 a, Maribor, kot darovalcem in Frančiško
Kolednik, Mejna ul. 2, Spodnji Duplek, kot
obdarjenko, s katero je darovalec izročil obdarjenki stanovanje št. 18, v IV. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Goriška 17 a, parc. št. 589, sedaj vpisanega v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1813/18, k.o.
Spodnje Radvanje in zanj dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime obdarjenke.
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 Kopru
dne 12. 4. 2006
Dn 15360/2005

Os-11708/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Draga in Jerice
Kac, oba stan. Gozdna ul. 107, Hoče, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 15, vpisanem v zemljiškoknjižni vložek
št. E-18/B-118, k.o. Tabor, dne 29. 3. 2006,
pod opr. št. Dn 15360/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
944/1-06/92 z dne 21. 5. 1992 in aneksa
št. 1 k tej pogodbi, št. 944/2-06-92 z dne
15. 4. 1997, o prodaji stanovanja št. 15, v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Regentova 6, parc. št. 1826/19, vpisanem v
zemljiškoknjižni vložek št. E-18/B-118, k.o.
Tabor, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, kot
kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2006

Stran

4854 /

Št.

62-63 / 16. 6. 2006

Dn 4221/2006
Os-15727/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Romane Reiter, Borova vas 15, Maribor, ki jo zastopa
Idila nepremičnine, Damijan Kokol s.p., Partizanska c. 24, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 3, na naslovu
Borova vas 15, Maribor, sedaj vpisanem v
z.k. podvložek št. 1691/137, k.o. Spodnje
Radvanje, dne 8. 5. 2006, pod opr. št. Dn
4221/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 107 z dne
22. 10. 1992, o prodaji stanovanja št. 3, v
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Borova vas 15, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni vl. št. 1691/137, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med PTT - Podjetje Maribor p.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalcem in
Francem Hrženjakom, Borova vas 15, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje;
– darilne pogodbe z dne 11. 12. 1992,
sklenjene med Francem Hrženjakom, Borova vas 15, Maribor, kot darovalcem in Simono Hrženjak, Borova vas 15, Maribor, kot
obdarjenko, s katero je darovalec podaril in
izročil obdarjenki stanovanje – garsonjero
št. 3, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Borova vas 15, sedaj vpisanem v
z.k. podvložek št. 1691/137, k.o. Spodnje
Radvanje in na njem dovolil vpis lastninske
pravice na ime obdarjenke.
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 22. 5. 2006
Dn 9269/2005
Os-15728/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Euronova d.o.o.,
Brnčičeva ul. 13, Ljubljana, ki ga zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17 b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru št. 3, na naslovu Tržaška c. 65, Maribor, sedaj vpisanem
v z.k. podvložek št. 675/3, k.o. Razvanje,
dne 8. 5. 2006, pod opr. št. Dn 9269/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. P-114//95 z dne 1. 12. 1995,
o prodaji poslovnega prostora št. 3 v kletni
etaži objekta BDC na Tržaški c. 65 v Mariboru, parc. št. 565/5, sedaj vpisanem v z.k.
podvložek št. 675/3, k.o. Razvanje, sklenjene med Veletrgovino Vema, export-import
d.d., Tržaška c. 65, Maribor, kot prodajalcem
in podjetjem Baregel - Polidej Novo mesto,
inženiring, prodaja, zastopstva d.o.o., Pod
Trško goro 40, Novo mesto, kot kupcem in
s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice v korist kupca na navedeni nepremičnini.
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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2006
Dn 15358/2005
Os-15729/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stjepana Gačarja, mejna ul. 57, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 22, parc.
št. 3153/1, sedaj vpisanem v z.k. podvložek
št. 3220/22, k.o. Pobrežje, dne 19. 4. 2006,
pod opr. št. Dn 15358/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
125/93 z dne 18. 3. 1993, o prodaji stanovanja št. 22, v stanovanjski hiši na naslovu
Mejna ul. 57, Maribor, parc. št. 3153/1, sedaj
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
3220/22, k.o. Pobrežje, sklenjene med Turistično gostinskim podjetjem Pohorje p.o.,
Heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa
dir. Krešimir Čabrijan, kot prodajalcem in
Stjepanom Gačarjem, Mejna ul. 57, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca za
to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2006
Dn 4772/2005
Os-16506/06
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št.
284/42, njiva v izmeri 48 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 460, k.o. Ragovo. Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik darilne pogodbe z dne
22. 3. 1979, sklenjene med Kristino Mehle,
roj Sekula iz Žabje vasi 35, Novo mesto,
kot darovalko in Cirilom Atelškom ter Alenko
Atelšek, oba Trdnova 5/b, Novo mesto, kot
obdarjencema.
Vknjižba latninske prvice na zgoraj omejeni nepremičnini se zahteva v korist Atelšek Cirila, EMŠO 0711947500337 in Atelšek Alenke, EMŠO 2402951505305, oba na
Tratah 20, 8000 Novo mesto.
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 lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 2006
Dn 6048/2005
Os-16507/06
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št.
183.S, stavbišče v izmeri 111 m2, vpisane
v zemljiškoknjižnem vložku št. 651, k.o. Žu-

žemberk. Vsebina listine, katere vzpostavitev se zahteva, je izvirnik kupne pogodbe
z dne 4. 6. 1999, sklenjene med Marjeto
Vizovišek, roj. 15. 5. 1951, Ulica Koroškega
odreda 1, Lesce, kot kupovalko in Sonjo
Popovič, roj. 4. 5. 1964, Kvedrova cesta 18,
Ljubljana, kot prodajalko.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omejeni nepremičnini se zahteva v korist
Vizovišek Marjete, Ulica Kokrškega odreda
1, 4248 Lesce, EMŠO 15059515046.
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 lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 2006
Dn 4008/2005
Os-12830/06
Okrajno sodiče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev Meha Hamzambegovića in Šemse
Hamzambegović, oba Seča 72 A, Portorož,
zoper nasprotna udeleženca Nives Murtić
in Šemsa Murtića, oba Seča 74, Portorož,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 19. 4.
2006 sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvl. št.
3766/2 k.o. Portorož, z oznako 2.E, v naravi
stanovanje v izmeri 83,20 m2, v svojo korist, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 25. 5. 1995, med Šemsom
Murtićem in Nives Murtić, kot prodajalcema
ter Mehom Hamzambegovićem in Šemso
Hamzambegović, kot kupcema, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev do celote, t.j. vsakega
do polovice, in sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 5. 1995,
med Šemsom Murtićem in Nives Murtić, kot
prodajalcema ter Mehom Hamzambegovićem in Šemso Hamzambegović, kot kupcema, katere izvirnik je izgubljen in aneksa
h kupoprodajni pogodbi z dne 25. 5. 1995,
notarsko overjenega dne 7. 12. 2005, pod
št. OV 5574/05.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katero vzpostavitev zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 4. 2006
Dn 2738/2003
Os-16256/06
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja Umek Janeza Hermana, Herbersteinova 14, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška
družba Mirčič & Bitenc, d.n.o., o.p. iz Ljubljane, s sklepom Dn št. 2738/2003 z dne
11. 5. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine na podlagi prodajne pogodbe, ki sta jo dne 22. 12. 1992
sklenila Intertrade IPI d.d., kot prodajalec
in predlagatelj ter Suklan Umek Stanislava,
Česnikova 20, Ljubljana, kot kupca, glede
vikend hišice in zemljišča parc. št. 1760/14,
vpisane pri vl. št. 928, k.o. Bohinjska Češnjica, zaradi vknjižbe lastninske pravice v
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korist predlagatelja do nedoločenega deleža
in Suklan Umek Stanislave, Trg MDB 3, Ljub
ljana, do nedoločenega deleža, oba skupaj
do celote.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
roku 2 mesecev od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Suklan Umek
Stanislave.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 5. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 36/2006
Os-15753/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnemu sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Janeza Skuška (roj. 8. 5.
1939), Dobliče 18, Črnomelj, ki ga zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje
in kdaj umrlem Štajer Mihaelu, z zadnjim
znanim prebivališčem Grič pri Dobličah 20,
Črnomelj, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto
90.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 21. 4. 2006, postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano
kje in kdaj umrlem Štajer Mihaelu, z zadnjim
znanim prebivališčem Grič pri Dobličah 20,
Črnomelj.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Štajer Mihaelu, z zadnjim znanim
prebivališčem Grič pri Dobličah 20, Črnomelj, vse do takrat dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 4. 2006
P 853/2001
Os-33132/04
Okrožno sodišče v Mariboru je po predsednici senata, okrožni sodnici svetnici
Mariji Terboča-Zalti, v pravdni zadevi tožeče stranke Hisen Alijaj, Betnavska 18,
Maribor, ki ga zastopa odv. Drago Berden
iz Maribora, zoper toženo stranko Rudino
Alijaj, neznanega bivališča, nazadnje stan.
Kongres Permeti 2/72, Tirana, Republika
Albanija, pri Osmanu Emini, zaradi razveze zakonske zveze, na predlog tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika, na podlagi določb 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), izven naroka, dne 2. 11.
2004 sklenilo:
toženi stranki Rudini Alijaj, neznanega
bivališča, nazadnje stan. Kongres Permeti
2/72, Tirana, Republika Albanija, pri Osmanu Emini, se kot začasni zastopnik, postavi
odvetnik Andrej Kirbiš iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
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dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2004

Oklici dedičem
D 530/2002
Os-16986/06
Barbo Matej od Andreja, neznanega bivališča, je dne 1. 1. 1962 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Za skrbnico neznanim dedičem je bila
postavljena Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 6. 2006
II D 639/2004
Os-13192/06
Jakopin Jožefa, roj. 15. 3. 1916, nazadnje stan. Ulica Emila Adamiča 60, Dobrova, je dne 3. 10. 2004 umrla in zapustila
oporoko. Kot upravičenci do dedovanja na
podlagi zakona po njej pridejo v poštev njeni
bratje in sestre oziroma njihovi potomci. Na
podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne sorodnike pokojne, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona po zapustnici,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s
tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
N 401/2005
Os-15756/06
Pri tukajšnjem sodišču se vodi nepravdni
postopek predlagateljev Andreja Wlodyga
Vojteh, Kotlje 97, Ervina Jožefa Wlodyga,
Brunčeva 2, Slovenj Gradec in Petra
Wlodyga, Javornik 43, Ravne na Koroškem,
ki jih zastopa pooblaščenec Drago Brodnik,
Čečevje 1, Ravne na Koroškem, zastopan
po odvetnici Joži Konečnik iz Slovenj Gradca, zoper nasprotne udeležence Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva 10, Ljubljana,
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo na Ptuju, Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Ljubljana, Mesto občino Ptuj, Občino Podlehnik ter udeležencev
Marjana Ovčarja, Zagrebška c. 9, Ptuj, ki
ga zastopa odvetnik Igor Majnik iz Ptuja
in Franca Kravina, Ob železnici 23, Ptuj,
zaradi vrnitve premoženja oziroma plačila
odškodnine po Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij. Kot dediči prihajajo v poštev potomci pokojnega Franca Hojnika, roj. 29. 3.
1871, umrlega 25. 9. 1958.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo kot
dediči v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče zaključilo
postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 5. 2006
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Oklici pogrešanih
N 1/2006
Os-16519/06
Ovsec Janez, sin Antona in Terezije, roj.
16. 12. 1908 v Kozariščah, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešanega opravljala Marija Pesek, Notranjska 59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 5. 2006
N 12/2006
Os-16218/06
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Slave Pal, Nedelica 48, 9224 Turnišče, v teku postopek za razglasitev za mrtvo
Rozo Ganjard, roj. Ružič, roj. 29. 5. 1913 v
Nedelici, neznanega bivališča v Franciji.
Pogrešano zastopa skrbnik Štefan Pal,
roj. 26. 6. 1942, Nedelica 48.
Pogrešana se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbniku ali predlagateljici v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 29. 5. 2006
N 6/2006
Os-15710/06
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je na
predlog Jerneja Napotnika, Florjan 124, Šoštanj, v teku postopek ugotovitve pogrešanke za mrtvo, Marije Napotnik, roj. Kotnik,
roj. 13. 11. 1932, z zadnjim stalnim prebivališčem v Šoštanju, Florjan 124.
Pogrešano zastopa skrbnica Ana Kusterbanj iz Šoštanja, Florjan 26.
Pogrešana se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Velenju, skrbniku
ali predlagatelju v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrožno sodišče v Velenju
dne 22. 5. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1069/2006
Rg-16975/06
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba NANA S.I.P. svetovanje, inženiring, proizvodnja d.o.o., Ob progi 12,
Rogaška Slatina, prenehanje po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
25. 5. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenici
Čakš Naniki, Ob progi 12, Rogaška Slatina,
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ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2006
Srg 01127/2006
Rg-4533/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lineair International, d.o.o., Ljubljana, podjetje za trgovino,
storitve marketing, Ljubljana, Metelkova ulica 15, objavlja skep:
Lineair International, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za trgovino, storitve, marketing,
Ljubljana, Metelkova ulica 15, preneha o
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Janez Štepec, Ravenska
pot 34, Škofljica in Iztok Vodičar, Ljubljana,
Šišenska 51, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
Srg 04257/2006
Rg-11713/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe PRO-SEMA-TRG,
d.o.o., trgovina, Savska cesta 06, Dolenja
vas, Zagorje ob Savi, objavlja sklep:
družba PRO-SEMA-TRG, d.o.o., trgovina, Savska cesta 06, Dolenja vas, Zagorje
ob Savi, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnice z dne 29. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Taškar Vesna, Savska cesta 08, Dolenja vas, Zagorje ob Savi, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Srg 04278/2006
Rg-11715/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Satrem, Poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Dunajska
106, objavlja sklep:
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družba Satrem, Poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družabnice z dne 30. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Petrič Sonja, Jadranska
ulica 2, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Srg 04309/2006
Rg-16197/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hočevar & Lucky
Trade, družba za trgovino in storitve, d.n.o.,
Kamnik, Usnjarska 10, ki jo zastopa notar
Janez Novak iz Kamnika, objavlja sklep:
Hočevar & Lucky Trade, družba za trgovino in storitve, d.n.o., Kamnik, Usnjarska 10, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Hočevar Jožica, Kamnik,
Usnjarska cesta 21, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2006
Srg 05331/2006
Rg-16204/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pakit, Podjetje
za storitve d.o.o., Ljubljana, Celovška 166,
ki jo zastopa notarka Erika Braniselj iz Ljubljane, objavlja sklep:
Pakit, Podjetje za storitve d.o.o., Ljubljana, Celovška 166, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Čebulj Barbara in Čebulj Uroš-Janez, oba stanujoča Ulica bratov
Učakar 20, 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 gospo-

darskih 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 29. 5. 2006
Srg 05514/2006
Rg-16206/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Perič & Forjanič,
Trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Na
Jami 7, ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec
iz Ljubljane, objavlja sklep:
Perič & Forjanič, Trgovina in storitve,
d.n.o., Ljubljana, Na Jami 7, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Perič Kovač Aleksandra,
Na jami 7, Ljubljana in Maruša Perič Vučko,
Gospodinjska ulica 9, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
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 29. 5. 2006
Srg 1008/2006
Rg-13688/06
Družba BM Internationale Einkaufberatung d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310
Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/9734/00,
katere družbenik je Walzel Besser Leopold,
Wernberg 20, Wernberg A 9241, Avstrija, po
sklepu družbenika družbe z dne 21. 4. 2006,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Walzel Besser Leopold.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2006
Srg 485/2006
Rg-16518/06
Družba Čisto mesto Idrija, Podjetje za
gospodarjenje z odpadki d.o.o., Idrija, s
sedežem Carla Jakoba 4, Idrija, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-3395-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 15. 5. 2006.
Ustanoviteljici družbe sta družbi Eko-Les,
Podjetje za ekologijo, trgovino, posredovanje, inženiring in storitve d.o.o., Rajšpova
ulica 22, Ptuj in Komunala, Javno komunalno podjetje Idrija d.o.o., Carla Jakoba 4,
Idrija, 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 ustanoviteljema.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev 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 2. 6. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
ECONO d.o.o., Koroška cesta 58,
Velenje, štampiljko pravokotne oblike z
napisom v prvi vrsti ECONO in v drugi vrtsi
ECONO d.o.o., brez označbe zaporedne
številke in brez naslova. gnr‑225679
Eleganca d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade
9a,
Ljubljana,
štampiljko
pravokotne oblike v prvi vrstici eleganca
d.o.o., pod njo napis d.o.o., štampiljka ni
vsebovala evidenčene številke in naslova.
gne‑225592

Priglasitvene liste preklicujejo
Gider
Gabrijela,
Prešernova
12, Maribor, obrtno dovoljenje, št.
078609/2346/02-46/2004,
izdano
dne
07.10.2004. gnh‑225564

Potne listine preklicujejo
Androjna Andrej, Zgornja Slivnica 3C,
Šmarje-SAP, potni list, št. P00066847.
gng‑225365
Androjna Maša, Zgornja Slivnica 3C,
Šmarje-SAP, potni list, št. P00348108.
gnh‑225364
Avbelj Klavdija, Podmilščakova ulica
54, Ljubljana, potni list, št. P00955850,
izdala UE Ljubljana. gnp‑225406
Benčič Aljaž, Jevnica 23, Kresnice,
potni list, št. P00493634. gnj‑225512
Bergant Tina, Središka ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00659781, izdala
UE Ljubljana. gnc‑225394
Berlak Katarina, Škale 192, Velenje,
potni list, št. P00438790. gns‑225653
Blaganje Luka, Clevelendska ulica 21,
Ljubljana, potni list, št. P00839185, izdala
UE Ljubljana. gnx‑225398
Bojič Slavica, Grajzerjeva ulica 4,
Medvode, potni list, št. P00222679, izdala
UE Ljubljana. gns‑225628
Božič Vid, Pustota 15, Spodnja Idrija,
potni list, št. P00031898. gnu‑225376
Čebulj Gaber, Ježa 28, Ljubljana, potni
list, št. P00530239, izdala UE Ljubljana.
gnq‑225430
Drev Žiga, Florjan 56a, Šoštanj, potni
list, št. P000722537. gnc‑225644
Fekonja Tina, Triglavska ulica 7,
Ljubljana, potni list, št. P00417533, izdala
UE Ljubljana. gnw‑225399
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Goršič Urban, Gorenje Polje 18, Straža,
potni list, št. P00744029. gnc‑225519
Grabnar Anton, Roje 10, Šentjernej,
potni list, št. P00833644. gnx‑225298
Horvat Tine, Cahova ulica 14, Ankaran
- Ankarano, potni list, št. P00901787.
gnl‑225460
Jereb Petra, Stara Vrhnika 31, Vrhnika,
potni list, št. P000496890. gng‑225590
Jovanovič Božidar, Streliška ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. P0005835, izdala
UE Ljubljana. gnx‑225448
Kesedžić Lenard, Ulica 28. maja
73, Ljubljana, potni list, št. P00353534.
gnm‑225634
Komočar Sebastjan, Aškerčeva ulica
10, Krško, potni list, št. P00328408.
gns‑225478
Košljar Nejc, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. P01108818, izdala
UE Ljubljana. gne‑225392
Koštomaj Ervin, Dravska ulica 26, Ptuj,
potni list, št. P00374869. gnt‑225327
Kušar Iztok, Rakovnik 109, Ljubljana,
potni list, št. P00866931, izdala UE
Ljubljana. gnt‑225377
Kvasnik Mojca, Valvasorjeva ulica
6, Lesce, potni list, št. P00408457.
gnw‑225374
Lavrinović Marina, Ragovska ulica 12,
Novo mesto, potni list, št. P00533999.
gnb‑225295
Memič Merdin, Kleče 30, Ljubljana,
potni list, št. P00098131, izdala UE
Lubljana. gnj‑225412
Meža Matjaž, Uriskova ulica 35, Velenje,
potni list, št. P00680625. gnr‑225654
Nograšek Aleš, Moste 85a, Komenda,
potni list, št. P00167011. gns‑225503
Piljevič Faruk, Herbersteinova ulica 19,
Ljubljana, potni list, št. P01090728, izdala
UE Lubljana. gne‑225417
Podgoršek Dejan, Češnjevek 19,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št.
P00869902. gnf‑225391
Puhar Matjaž, Kališka ulica 22, Kranj,
potni list, št. P00767966. gng‑225390
Rejc Aleš, Gorenji Log 13, Most na Soči,
potni list, št. P00746686. gnf‑225466
Saksida Maruša, Dunajska 113,
Ljubljana, potni list, št. P00594498.
gnr‑225629
Sladoljev Jožica, Nad mlini 5, Novo
mesto, potni list, št. P00530771.
gnr‑225354
Stokin Bosiljka, Emonska cesta 12,
Ljubljana, potni list, št. P00879735, izdala
UE Ljubljana. gnk‑225411
Špiler Maša, Trg svobode 9, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00717677.
gnc‑225494
Tepina Daša, Ilirska 22, Ljubljana, potni
list, št. P00121146. gno‑225482
Terčelj Bojana Marija, Vošnjakova ulica
16, Ljubljana, potni list, št. P00607731,
izdala UE Ljubljana. gnv‑225400
Tešič Dejan, Martina Krpana ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. P00898384, izdala
UE Ljubljana. gnz‑225396
Toš Jure, Strma pot 23, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P01069339.
gng‑225665
Udovč Tanja, Žeje 45, Dob, potni list,
št. P00512813. gnf‑225266
Zarubica Radun, Levstikova cesta
31, Domžale, potni list, št. P00290702.
gng‑225265
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Žušunski Cecilija, Kuratova ulica
44, Kranj, potni list, št. O00267948.
gnh‑225389

Osebne izkaznice preklicujejo
Bajt Alenka Irena, Maroltova ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000357719. gnf‑225416
Baša Kevin, Vrtojbenska cesta 19,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001646461. gnc‑225569
Beganovič Hašim, Cesta dveh cesarjev
108C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000842069. gnt‑225427
Belšak David, Brniška cesta 65,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001524478.
gnj‑225337
Beširevič Jasmin, Cesta španskih
borcev 77, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000170765. gno‑225407
Bezjak Milan, Ritmerk 14, Podgorci,
osebno
izkaznico,
št.
000566882.
gng‑225315
Bogataj Franc, Cesta na Brdo
141, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001065019. gns‑225428
Borštnar Anita, Most 9, Mokronog,
osebno
izkaznico,
št.
000301745.
gno‑225257
Božnar Slavko, Pristava Polhov gradec
15, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
001233918. gnz‑225371
Breznjek Ludvik, Nemčavci 15, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000395791.
gnz‑225471
Čečko Jonas, Boharina 16, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
001689869.
gnt‑225302
Daneu Mitja Toto, Tomšičeva ulica
32, Postojna, osebno izkaznico, št.
001857529. gni‑225313
Dolenc Angela, Oprešnikova ulica 68,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001375978.
gnk‑225386
Dolinar Jože, Podreber 17, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 000672168.
gnm‑225284
Dujić Jovan, Kardeljev trg 10, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000410734.
gnq‑225655
Eberl Sabina, Kajuhova ulica 2,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000209932. gnu‑225326
Einfalt Viktor, Perovec 10, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000501338.
gnn‑225583
Erjavec Črt, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001922843.
gnp‑225431
Erjavec Marjan, Cankarjeva ulica
12, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001558727. gnx‑225373
Fantinič Vasja, Škocjanska pot 30b,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001882304. gnn‑225458
Ferlež Andrej, Marjeta na Dravskem
polju 60, Marjeta na Dravskem polju,
osebno
izkaznico,
št.
000103935.
gng‑225440
Fistrovič Tija, Kraljeva ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001744590.
gnn‑225433
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Fojkar Peter, Golnik 6a, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000104068. gnp‑225381
Forštnarič Janja, Magdalenski trg 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001407819.
gnc‑225444
Frelih Patricija, Za humcem 10, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000248051.
gnp‑225581
Gabrovšek Dragica, Šišenska cesta
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000409607. gns‑225453
Glavač Marija, Naselje Ljudske pravice
43, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000632522. gnx‑225473
Gliha Bojan, Gornji trg 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000307412.
gnq‑225405
Grintal Boštjan, Križ 69, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000474382.
gnl‑225635
Hajdinjak Miroslav, Ulica heroja
Mohorja 10, Lendava - Lendva, osebno
izkaznico, št. 000076830. gnd‑225643
Hegić Nermin, Novi trg 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 001820360. gnm‑225434
Hrovatič Andrej, Cesta v mMestni
log 58, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001023148. gny‑225422
Hrovatič Klelia, Cesta v Mestni log
58, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000433197. gnx‑225423
Janžič Marija, Zgornja Ložnica 12,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
000733806. gnv‑225650
Jezeršek Pavla, Kokrški breg 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000217371.
gnn‑225383
Jež Rok, Hladilniška pot 1A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000899791.
gni‑225388
Jovanovič Božidar, Streliška ulica
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000777834. gnb‑225445
Kadrić Mirsad, Cesta Talcev 7B,
Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000910687. gni‑225663
Kampič Matjaž, Prihodi 35, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000138784.
gnk‑225661
Karov Dean, Zgornji Hotič 2B, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001409206.
gnh‑225514
Kasenburger Klaudij, Gajstova pot 35,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000469320.
gnr‑225329
Kastelic Jakob, Leskovec 21, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000728915.
gnc‑225369
Kenda Jež Carmen, Vurnikova ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001334684. gnd‑225418
Kerić Elvis, Kidričeva ulica 50, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
001817977.
gni‑225263
Kerin Florjan, Podbočje 6, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št.
001436068.
gnu‑225476
Keše Ana, Miklošičeva ulica 2D,
Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000363666. gnm‑225259
Kikel Tone, Mejna ulica 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001488905.
gne‑225442
Kokol Boris, Ulica Ivana Šalamuna 13,
Rače, osebno izkaznico, št. 001155855.
gnz‑225446
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Kovač Milan, Trg Osvobodilne fronte
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001705888. gnv‑225425
Kozjek Barbara, Cesta Andreja Bitenca
149, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001242170. gnb‑225395
Kramarić Branko, Pod Cvingerjem 25,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001106590. gne‑225567
Krapež Branko, Križna ulica 26,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000858957. gnb‑225420
Kuhar Urban, Slovenska ulica 37,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000289621. gnv‑225475
Kure Jurij, Resljeva Cesta 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000105835.
gnm‑225409
Kuret Nataša, Cesta na Markovec 1,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000386504. gnm‑225459
Kurtović Nihad, Garibaldijeva ulica 3,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001642812. gnt‑225452
Lalovič Tine, Vrtna ulica 2, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001111103.
gnw‑225474
Lavretič Stanislavc, Sužid 50, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
000307789.
gnb‑225470
Les Karmen, Vrtna ulica 16, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001767757.
gnt‑225477
Lesničar Jože, Šinkova ulica 18B,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000102043. gnh‑225314
Lešnik Saša, Mariborska cesta 64,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001338971. gns‑225603
Likar Florjan, Nova vas nad Dragonjo
7, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico,
št. 001083622. gnm‑225463
Maček Pavla, Pod jezom 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000103940.
gnd‑225443
Mahne Bogdan, Erazmopva ulica
33, Postojna, osebno izkaznico, št.
001040464. gnj‑225312
Majcen Petra, Ulica Simona Jenka
9, Domžale, osebno izkaznico, št.
000428857. gnl‑225260
Makovšek Natalija, Spodnji Dolič 8a,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 001483719.
gnk‑225511
Maleš Matevž, Dragarjeva ulica
6, Domžale, osebno izkaznico, št.
001693486. gnh‑225264
Marinko Terezija, Na Brce 25,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000477713. gnp‑225631
Marko Katarina, Rožičeva ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000042718. gnt‑225402
Melinc Marko, Brdo 60, Bovec, osebno
izkaznico, št. 001856263. gnc‑225469
Meža Miha, Trg svobode 17, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001837946. gnx‑225498
Milošič Ivanka, Ob zelenici 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001059945.
gny‑225372
Mlinarič Bogomir, Petanjci 122,
Tišina, osebno izkaznico, št. 000301146.
gny‑225472
Mohorič Klavdija, Na Žago 7, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
001906867.
gnv‑225375

Mrvič Estera, Gradiška ulica 34,
Straža, osebno izkaznico, št. 001283076.
gnc‑225294
Murakezi Bernarda, Gosposvetska
cesta 58, Maribor, osebno izkaznico, št.
001617734. gny‑225447
Nikolić Nenad, Senčna pot 1, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št.
000836399. gnj‑225462
Nograšek Aleš, Moste 85a, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000008100.
gnr‑225504
Očkon Franc, Podkum 51, Podkum,
osebno
izkaznico,
št.
001497986.
gnp‑225306
Okrogelnik Miro, Javornik 62, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001360289. gny‑225497
Palačkovič Snežana, Cesta v Pečale
26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000340390. gnn‑225408
Pauman Boštjan, Kašperjeva ulica
22, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000205492. gnh‑225439
Pelcar Marija, Stožice 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001065041.
gnu‑225451
Perdec Viljem, Sveto 66a, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001550803.
gno‑225632
Peroša Gracijela, Cesta na Markovec
61, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001492902. gnr‑225454
Peršič Erika, Vrtojbenska cesta 19,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000323279. gnb‑225570
Pirman Matic, Rožna pot 13, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001929561. gnb‑225645
Pirnat Janez, Rimska cesta 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000655180.
gnk‑225436
Plemenitaš Aleksandra, Rjavica 22a,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001977434. gnm‑225334
Ploštajner Branko, Šolska ulica 47,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001425917. gno‑225507
Plut Luka, Stanežiče 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
00110436.
gnc‑225419
Pogorelec Dejan, Lončarska 89,
Dolenja vas, osebno izkaznico, št.
001161307. gnq‑225580
Polajžer Aleksander Sandi, Šolska ulica
23, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001803004. gnn‑225508
Ramič Radelič Roberto, Sketova
ulica 5A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001916060. gnp‑225456
Raško Lojze, Maistrova ulica 3, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001750691.
gnw‑225499
Ravšelj Anton, Stara cesta 20, Rakek,
osebno
izkaznico,
št.
001001072.
gnh‑225664
Reihard Severin, Moste 78, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001827953.
gnj‑225662
Rozman
Valentina,
Škofjeloška
cesta 62, Kranj, osebno izkaznico, št.
001085177. gno‑225382
Sečnik Silvester, Na Vovčne 20,
Horjul, osebno izkaznico, št. 000288567.
gnq‑225380
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Simončič Primož, Stanežiče 40A,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000362089. gnt‑225627
Skarza
Saša,
Gorazdova
ulica
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000670708. gnu‑225401
Slekovec Andrej, Tumova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000890555.
gnl‑225435
Slemenšek Vladislav, Dolenjska cesta
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001385595. gns‑225403
Slokan Ana, Pristava 3, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
000463890.
gnk‑225261
Slokan Jan, Pristava 3, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 001882125. gnj‑225262
Stokin Bosiljka, Emonska cesta
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001650605. gnl‑225410
Strašek Ines, Podgora 30, Kotlje,
osebno
izkaznico,
št.
001198838.
gnz‑225496
Studen Danica, Gasparijeva ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001941934. gnd‑225393
Sušinski Doroteja, Ulica I. tankovske
brigade 1, Sežana, osebno izkaznico, št.
001608015. gnn‑225633
Šepetavc Mitja, V Brezov log 48, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000893101.
gnd‑225568
ŠTamcar Nevenka, Na jami 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000455636.
gny‑225397
Štikavac Goran, Za povrtmi 9, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001750249.
gng‑225515
Šušteršič
Marjan,
Dolenja
vas
54, Cerknica, osebno izkaznico, št.
000804793. gns‑225328
Tanko
Vesna,
Dunajska
cesta
198, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000100587. gnu‑225426
Testen Iztok, Gorenji Log 15, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 001309432.
gny‑225597
Tiselj Tanja, Grajska vas 24a, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
001494218.
gnm‑225509
Toplišek Zoran, Milčinskega ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001649575.
gno‑225432
Torkar Zdenko, Planina 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000992815. gnj‑225387
Trinko Evgen Renato, Volče 143a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001087725.
gnd‑225468
Trnovec Milan, Srednji vrh 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001837891.
gnb‑225370
Trošt Venceslava, Lavričeva cesta
24, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000560086. gng‑225290
Ulčar Matic, Pot za Bistrica 42,
Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001961808. gny‑225647
Velišček Alojz, Kašperjeva ulica 8,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000415695. gns‑225303
Veržun Bojana, Zagrebška ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000741796. gnf‑225441
Vidic Vera, Krožna cesta 10, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000424211. gnq‑225455
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Vrbančič Andrejka, Gorkega ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000246688.
gnj‑225437
Zagvozda
Ivan,
Jakčeva
ulica
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001925821. gnr‑225429
Zdešar Breda Ljudmila, Vojkova cesta
50, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001624438. gni‑225438
Zdolšek Zdenka, Jakob pri Šentjurju 2,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001362726.
gnq‑225330
Zorec
Metka,
Gražnova
ulica
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000378607. gnz‑225421
Zupan Borut, Tupaliče 78, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001581130.
gnm‑225384
Zupančič Sonja, Idrsko 59, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
001756462.
gnm‑225467
Zupančič Viktor, Velika Ševnica 8,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000337736.
gnt‑225656
Zvoljenk Terezija, Prešernova cesta
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000595208. gnw‑225424
Žagar
Ivica,
Linhartova
cesta
42, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001821143. gnh‑225414
Žagar Julija, Ulica XXX. divizije 18,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000991987. gnk‑225461
Žagar
Živa,
Peruzzijeva
ulica
7A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001546579. gnr‑225404
Žibert
Branko,
Veliki
Rakitovec
7, Blagovica, osebno izkaznico, št.
001150981. gnu‑225501
Živolič Gina, Mladinska ulica 33, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000015641.
gnf‑225516
Žolnir Milan, Puče 43, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 001016738. gno‑225457
Žvar Dušica, Planinska vas 17,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001585853.
gnz‑225646

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alič Fanc, Litijska cesta 308, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001776550, reg. št. 55249, izdala UE
Ljubljana. gng‑225615
Avbelj Klavdio, Podmilščakova ulica
54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001459397, reg. št. 174124,
izdala UE Ljubljana. gnb‑225620
Benčevič Igor, Vrazov trg 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1440341, izdala UE Ptuj. gnh‑225289
Berlak Katarina, Škale 192, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002150592,
izdala
UE
Velenje.
gnt‑225652
Bobnar Alojzij, Ulica gorenjskega
odreda 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S00735128, reg. št. 818, izdala
UE Kranj. gnk‑225636
Bogataj Franc, Cesta na bdo 141,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000230309, reg. št. 48878, izdala UE
Lubljana. gnl‑225285
Cafnik Samo, Ulica Dušana Mravljaka
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S001378968, reg. št. 118007,
izdala UE Maribor. gns‑225553
Cafuta Branko, Celovška cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001828755, reg. št. 1828755, izdala
UE Ljubljana. gnw‑225674
Cajhen Mihael, Podgora pri Doljskem
9, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001761255, reg. št. 41561,
izdala UE Ljubljana. gnc‑225319
Cesar Rado, Hruševec 53, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1
D F G H, št. S001574147, izdala UE Novo
mesto. gne‑225292
Čadež Tina, Rožna dolina cesta VII/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001503525, reg. št. 230962, izdala
UE Ljubljana. gnn‑225608
Dernovšek Mojca Zvezdana, Polje
cesta XXVI/3B, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001777740,
reg. št. 158294, izdala UE Ljubljana.
gnu‑225626
Derstvenšek Matej, Delavska ulica
7, Senovo, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12960, izdala UE Krško.
gnl‑225335
Divjak Marko, Šišenska cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S002145552, reg. št. 114858, izdala
UE Ljubljana. gnm‑225309
Domter Boštjan, Krašči 21, Cankova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S0021202432, izdala UE Murska Sobota.
gnx‑225598
Dreo Karin, Devinska ulica 15,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S2202946, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt‑225577
Drev Darinka, Paški Kozjak 58a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001924669, izdala UE Velenje.
gnu‑225651
Dujić Jovan, Kardeljev trg 10,
Velenje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S1022673, izdala UE Velenje.
gnk‑225586
Fux Tom, Pleteršnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001025369, reg. št. 181151, izdala
UE Ljubljana. gnq‑225605
Gams Branka, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002030167, reg. št. 153133, izdala
UE Ljubljana. gnl‑225610
Gorščak Darinka, Partizanski trg 21,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000009684, reg. št. 4200, izdala UE
Metlika. gnq‑225505
Hajdinjak Matevž, Bičevje 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001918689, reg. št. 261966, izdala UE
Ljubljana. gnk‑225311
Hodžić Nedžad, Kotor, Varoš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001541458,
reg. št. 47449, izdala UE Nova Gorica.
gnp‑225331
Hribar Robert, Golnik 94, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE G
H, št. S000085468, reg. št. 27340, izdala
UE Kranj. gnj‑225637
Hrovatič Andrej, Cesta v mestni log 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002090374, reg. št. 151980, izdala
UE Ljubljana. gnd‑225618
Hrovatič Klelija, Cesta v mestni log 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001827233, reg. št. 139889, izdala
UE Ljubljana. gnc‑225619
Jagodič Jaka, Zaloška cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001596049, reg. št. 256219, izdala
UE Ljubljana. gno‑225607
Jankovič Nikola, Ljubljanska 25B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1513137, reg. št. 99958, izdala UE
Maribor. gnn‑225258
Jarc Davorin, Pobreška cesta 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHA
le do 50km/h, št. S001975042, reg. št.
131017, izdala UE Maribor. gnp‑225556
Jelovac Jovan, Zdenska vas 58,
Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje,
kat. B BE C CE G H, št. S002012665,
reg. št. 29556, izdala UE Grosuplje.
gnf‑225366
Juhart Alenka, Kosovelova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000652942, reg. št. 98511, izdala UE
Ljubljana. gno‑225307
Kampič Matjaž, Prihodi 35, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001313606, reg. št. 11002, izdala UE
Jesenice. gnl‑225660
Kapelari Jurij, Modrič 7, Oplotnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S000201276, izdala UE Laško.
gne‑225317
Karas Aleksander, Bazoviška ulica 13,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI34025, izdala UE Koper.
gnw‑225449
Karažinec Jan, Ob Gozdu 23, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S001513569, izdala UE Lenart.
gnv‑225600
Kastelic Jakob, Leskovec 21, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001325528, reg. št. 20328, izdala UE
Grosuplje. gne‑225367
Kavaš Maja, Noršinci 11C, Martjanci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001320955, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑225316
Kavčič Borut, Cegelnica 34, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002185072, reg. št. 25334, izdala UE
Jesenice. gni‑225638
Kavčič Jožef Stanislav, Retljeva ulica
19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S000808270, reg. št. 11317,
izdala UE Kranj. gnh‑225639
Kimovec Maya, Slovenska cesta
9, Cerklje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001700427, reg.
št. 57287, izdala UE Kranj. gng‑225640
Klinar Stanislav, Planina pod Golico 51,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001267322, reg. št. 2145, izdala UE
Jesenice. gnn‑225658
Kokol Boris, Ulica Ivana Šalamuna 13,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001625743, reg. št. 49158, izdala UE
Maribor. gnv‑225550
Korošec Herman, Trnovec pri Dramljah
35, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001579119, reg. št. 13459, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnm‑225584
Korošec Tadeja, Na Korošci 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001611883, reg. št. 256923, izdala
UE Lubljana. gnh‑225614
Korošec Viktor, Ulica v Kokovšek 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001614016, reg. št. 14209, izdala UE
Ljubljana. gnr‑225604
Kos Bojan, Hrušica 174, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001642402, reg. št. 15256, izdala UE
Jesenice. gno‑225657
Kos Lilijana, Hrušica 174, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000461569, reg. št. 17429, izdala UE
Jesenice. gnm‑225659
Kostiov Branka, Ulica Hermana
Potočnika
39,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001822541,
reg. št. 72468, izdala UE Ljubljana.
gnr‑225304
Košmrl Sabina, Križna ulica 1, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001512982, reg. št. 000120256, izdala
UE Maribor. gni‑225563
Kranjc Aljoša, Mariborska cesta 105,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001956633, reg. št. 42250, izdala UE
Celje. gnb‑225670
Kraševec Alenka, Gorenja Gomila 6,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000994123, izdala UE Novo mesto.
gny‑225297
Kristanc Marija, Predoslje 158, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH - I.
duplikat, št. S001514992, reg. št. 24582,
izdala UE Kranj. gnf‑225641
Lah Matevž, Pot na visoko 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001593216, reg. št. 253883, izdala
UE Ljubljana. gnw‑225324
Lovrečič Denis, Obala 116, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI61378, reg. št. 14543, izdala UE
Piran. gng‑225465
Maksimović Ljiljana, Prvačina 99,
Prvačina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001240755, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑225573
Mali Gregor, Prebačevo 63C, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001602859, reg. št. 56473, izdala UE
Kranj. gne‑225642
Marinčič Anton, Grmovlje 30, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001296444, izdala UE Novo mesto.
gnf‑225566
Masleta Boruta, Mrakova 7, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S892236, reg. št. 130519, izdala UE
Ljubljana. gnj‑225587
Masten Matej, Bukovica 85, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001986298, reg. št. 49451, izdala UE
Nova Gorica. gnn‑225283
Melinc Marko, Brdo 60, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S1842307,
izdala UE Tolmin. gnv‑225300
Mencin Miha, Ravni dol 1, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002196426, reg. št. 20256, izdala UE
Grosuplje. gnd‑225368
Močnik Beno, Most na Soči 52, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000834668, izdala UE Tolmin.
gnw‑225299
Molan Katarina, Leskovška cesta 2,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19454, izdala UE Krško. gnk‑225336
Murakezi Bernarda, Gosposvetska
cesta 58, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGHA le do 50/km/h, št. S002177597,
reg. št. 119110, izdala UE Maribor.
gnn‑225558

Murovec Tom, Grajska cesta 56,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001928061, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑225575
Nikolić Nenad, Senčna pot 1, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI63404, reg. št. 6596, izdala UE Piran.
gnh‑225464
Novak Irena, Lašna 25B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001583649, reg. št. 23975, izdala UE
Kamnik. gny‑225322
Novak Žiga, Pot na Golovec 18A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002138351, reg. št. 272522, izdala
UE Ljubljana. gnn‑225308
Novič Vanja, Skopo 46, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001410550,
izdala
UE
Sežana.
gnt‑225602
Oblak Eva, Cesta 24.junija 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003016829, reg. št. 277631, izdala
UE Ljubljana. gnw‑225624
Obrul Simona, Skomarje 32a, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002164113, reg. št. 11349, izdala UE
Slovenske Konjice. gno‑225582
Pajtak Matejka, Cankarjeva ulica 82,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001130819, izdala UE Nova
Gorica. gnw‑225574
Palačkovič Snežana, Cesta v Pečale
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001420109, reg. št. 237365,
izdala UE Lubljana. gnj‑225612
Pandža Zoran, Cesta v Pečale 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001761237, reg. št. 123027, izdala
UE Ljubljana. gnf‑225291
Peršič Erika, Vrtojbenska cesta 19,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002008016, izdala UE
Nova Gorica. gnz‑225571
Petrovič Snježana, Cesta v zeleni log
10A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001351436, reg. št. 231013,
izdala UE Ljubljana. gnz‑225296
Pirc Ana, Ravni 3, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7362, izdala
UE Krško. gnu‑225601
Pirih Milanka, Mišače 6, Kamna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1934324, reg. št. 18317. gnz‑225546
Pirnat Janez, Rimska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001460486, reg. št. 9397, izdala UE
Ljubljaa. gni‑225288
Pišek Marija, Lovrenc na Dravskem
polju 39, Lovrenc na Dravskem polju,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S636562, izdala UE Ptuj. gny‑225347
Poljšak Mitja, Ulica 25. maja 36,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001685294, reg. št. 1478, izdala UE
Postojna. gnl‑225310
Prekoršek Tatjana, Prušnikova ulica 4,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000112251, reg. št. 22679, izdala UE
Celje. gnd‑225668
Prezelj Miroslav, Ulica Bratov Učakar
48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S000184435, reg. št. 120633,
izdala UE Ljubljana. gnv‑225625
Primc Janez, Bevkova ulica 40,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000056361, reg. št. 311, izdala UE
Kamnik. gnx‑225323
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Puš Zvone, Devce 26, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001714607, reg. št. 132151, izdala UE
Ljubljana. gnz‑225321
Rakun Uroš, Mladinska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001250078, reg. št. 185053, izdala
UE Ljubljana. gny‑225622
Ravlič Jure, Pot na Fužine 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S002138205, reg. št. 274476, izdala
UE Ljubljana. gnv‑225325
Ravnjak Anton, Kajuhova cesta 7a,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002016298, izdala UE Velenje.
gnl‑225585
Razpotnik Donati Ana, Novo Polje
cesta XVIII/4C, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001820694,
reg. št. 262578. gnf‑225616
Rebolj Ivan, Mlinše 6, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. A B C D1 D F G H, št.
S000040918, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq‑225305
Remškar Sebastjan, Ulica Hermana
Potočnika
19,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000513564,
reg. št. 192231, izdala UE Ljubljana.
gne‑225617
Sapač Domen, Cesta zmage 12a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S1086489, izdala UE Zagorje ob
Savi. gns‑225378
Sečnik Silvester, Na Vovčne 20,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2085903, reg. št. 160592, izdala UE
Ljubljana. gnl‑225385
Simončič Primož, Stanežiče 40A,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001780080, reg. št. 61304,
izdala UE Ljubljana. gnq‑225630
Skarza Saša, Gorazdova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001989604, reg. št. 252781, izdala
UE Lubljana. gnz‑225621
Sladoljev Jožica, Nad mlini 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001978783, izdala UE Novo mesto.
gnq‑225355
Slekovec Andrej, Tumova ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001225180, reg. št. 44457, izdala UE
Celje. gnf‑225666
Slemenšek Vladislav, Dolenjska cesta
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001103816, reg. št. 213002,
izdala UE Ljubljana. gnm‑225609
Srše Marjana, Pod kostanji 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000270025, reg. št. 17668, izdala UE
Celje. gny‑225672
Stipanič Dalibor, Klošter 5, Gradac,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S001204373, izdala UE Koper.
gnv‑225450
Stoilkov Aleksandar, Cesta 6. maja 3,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2159810, reg. št. 18266, izdala UE
Vrhnika. gnh‑225589
Sukič Drago, Zgornji Hotič 45, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001465540, reg. št. 12905, izdala UE
Litija. gne‑225267
Sumrak Sergej, Log pri Vrhovem
10, Radeče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001576874, izdala UE Laško.
gnd‑225318

Št.

Šifrer Milan, Hruševo 45, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000970705, reg. št. 108368, izdala UE
Ljubljana. gnp‑225606
Širok Tomaž, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001988312, reg. št. 160848, izdala
UE Ljubljana. gni‑225613
Škripec Srečko, Šarhova ulica 77A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001909836, reg. št. 21688, izdala UE
Maribor. gnt‑225552
Špegelj Tomaž, Socka 48, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S002191526, reg. št. 38766, izdala
UE Celje. gnz‑225671
Štamcar Nevenka, Na jami 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001828866, reg. št. 83833, izdala UE
Ljubljana. gnx‑225623
Štrola Leja, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002094504, reg. št. 252489, izdala UE
Lubljana. gnj‑225287
Štumf Roman, Jelšane 28, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001327384, reg. št. 10179, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnb‑225320
Tič Matej, Brezje pri Oplotnici 25,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S002105378, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnd‑225518
Tršar Danica, Gabrče 9, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001978192, reg. št. 12292, izdala UE
Vrhnika. gni‑225588
Vasiljević Mitar, Pod kostanji 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002149676, reg. št. 53087, izdala UE
Celje. gne‑225667
Veber Werner, Kmetijska ulica 3A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001861473, reg. št. 361, izdala UE
Maribor. gno‑225557
Vidic Zdravko, Meniška vas 68,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001699085, izdala UE
Novo mesto. gng‑225565
Vizjak David, Ulica bratov Vošnjakov
3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001888474, reg. št. 38022, izdala UE
Celje. gnc‑225669
Vodošek Simona, Svarunova ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001378222, reg. št. 000094343, izdala
UE Maribor. gnr‑225554
Vrbančič Andrejka, Gorkega ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001608481, reg. št. 123355, izdala
UE Maribor. gnq‑225555
Zafred Podgornik Irma, Cesta IX.
korpusa 55, Solkan, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001928093, reg. št. 30111,
izdala UE Nova Gorica. gnn‑225333
Zamar Sidonija, Fojana 33, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001646011, reg. št. 17430, izdala UE
Nova Gorica. gno‑225332
Zemljarič Irena, Kettejeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000876965, reg. št. 000073651, izdala
UE Maribor. gnw‑225599
Zorec Meka, Oražnova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000089623, reg. št. 8628, izdala UE
Ljubljana. gnz‑225271
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Žagar Živa, Peruzzijeva ulica 7A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001617058, reg. št. 222094, izdala
UE Ljubljana. gnd‑225293
Žižmond Vasja, Vogrsko 136, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001120030, izdala UE Nova Gorica.
gny‑225572

Zavarovalne police preklicujejo
Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini
z asistenco CORIS:
112480, 161421, 161422, 161423, 161424,
161425, 161426, 161427, 161428, 161429,
161430, 161431, 161432, 161433, 161434,
161435, 161436, 161437, 161438, 161439,
161440, 190703, 190704, 190705, 190706,
190707, 190708, 194218, 194220, 218064,
218065, 218066, 218067, 218068, 218069,
218070, 218071, 218072, 218073, 218074,
218075, 218076, 218077, 218078, 218079,
218080, 218081, 218082, 218083, 218084,
218085, 218086, 218087, 218088, 218089,
218090, 225870, 229008, 229009, 229010,
229863, 229864, 229865, 229866, 229867,
229868, 229869, 229870, 229871, 229872,
229873, 229874, 229875, 229876, 229877,
229878, 229879, 229880, 231061, 231306,
238943, 238944, 238945, 243801, 243807,
243808, 244670, 250720, 252118, 255308,
255309, 255310, 256694, 257187, 257188,
257189, 257190, 261450, 264342, 264343,
266977, 271565, 271566, 271567, 271568,
271569, 271570, 273775, 273775, 274094,
279488, 280408, 280411, 280700, 281173,
287922, 289760, 292590, 292846, 295963,
297424, 298437, 298438, 298439, 298440,
299376, 300500, 302112, 302308, 302319,
302333, 302334, 303506, 303507, 303961,
303962, 303963, 303964, 304022, 304025,
304031, 304048, 304435, 304436, 304924,
304980, 305005, 305006, 305242, 305917,
305923, 305924, 305928, 306310, 306397,
307114, 307452, 307453, 307454, 307511,
307512, 307513, 307514, 307515, 307516,
307517, 307518, 307519, 307520, 307920,
308558, 308961, 308962, 308963, 308964,
308965, 308966, 308967, 308968, 308969,
308970, 309075, 309419, 310516, 310517,
310902, 311916, 312239, 312265, 312277,
312330, 313034, 313035, 313140, 313150,
313322, 313745, 313872, 314390, 314417,
315231, 315361, 315362, 315363, 315364,
315365, 315366, 315367, 315368, 315369,
315370, 315371, 315372, 315373, 315374,
315375, 315376, 315377, 315378, 315379,
315380, 316385, 316387, 316405, 316759,
316875, 316898, 317119, 317127, 317751,
318146, 318147, 318148, 318149, 318820,
319018, 319315, 319329, 319330, 319732,
319732, 320388, 320544, 321517, 321698,
321890, 322215, 322217, 322397, 322407,
322950, 322956, 322968, 322981, 322984,
324312, 324446, 324511, 324878, 324936,
325444, 325539, 325872, 326603, 326614,
327178, 327179, 327317, 327318, 327371,
327379, 327997, 328087, 328877, 328940,
328943, 328944, 328946, 328971, 329392,
329809, 330102, 330105, 330115, 330233,
330233, 330772, 330784, 330883, 331247,
331750, 332084, 332091, 332304, 332468,
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332469, 332470, 332474, 332476, 332482,
332658, 332959, 334259, 334260, 334278,
334284, 334286, 334332, 334333, 334448,
334449, 334457, 334458, 334459, 334460,
334461, 334462, 334463, 334464, 334465,
334466, 334467, 334468, 334469, 334470,
334471, 334472, 334473, 334474, 334475,
334476, 334477, 334478, 334479, 334480,
334696, 334697, 334698, 334699, 334700,
335017, 335020, 335047, 335048, 335049,
335310, 335385, 335406, 335408, 335763,
335865, 335920, 335948, 336311, 336721,
336738, 336752, 336754, 337680, 337687,
337691, 338014, 338027, 338638, 338639,
338640, 338641, 338642, 338650, 338651,
338652, 338653, 338654, 338655, 338656,
338657, 338658, 338659, 338660, 338967,
339792, 340098, 340248, 341452, 341830,
342401, 342424, 342649, 342681, 342682,
342766, 342894, 343320, 343791, 343898,
343984, 344081, 344199, 344955, 344978,
345001, 345103, 345588, 345640, 345740,
347111, 347112, 347113, 347114, 347115,
347116, 347117, 347118, 347119, 347120,
347121, 347122, 347123, 347124, 347125,
347126, 347127, 347128, 347129, 347130,
347139, 347219, 348849, 348856, 348875,
348878, 348879, 348880, 348881, 348882,
348883, 348884, 348885, 348886, 348887,
348888, 348889, 348890, 349190, 349191,
349192, 349677, 350573, 350923, 350945,
351081, 351089, 351130, 351151, 351155,
351165, 351168, 351235, 351251, 351252,
351355, 351363, 351368, 351875, 351876,
353725, 354608, 354612, 354636, 355351,
355360, 355396, 355446, 355604, 355605,
355606, 355607, 355608, 355609, 355610,
355611, 355612, 355613, 355614, 355615,
355616, 355617, 355618, 355619, 355620,
355621, 355622, 355623, 355624, 355625,
355626, 355627, 355628, 355629, 355630,
355723, 355954, 356392, 356608, 357160,
358671, 358911, 360376, 360434, 360448,
360821, 360821, 361784, 362619, 362982,
362991, 363599, 378751, 378752, 378753,
378754, 378755, 378756, 378757, 378758,
378759, 378760, 378761, 378762, 378763,
378764, 378765, 378766, 378767, 378768,
378769, 378770, 378771, 378772, 378773,
378774, 378775, 378776, 378777, 378778,
378779, 378780. Ob-16829/06
Belehar Uroš, Voklo 101, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 439130, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnc‑225344
EKO PRODUKT d.o.o., Trpinčeva
39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
330010, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnw‑225249
Ferlič Klavdija, Ulica Veljka Vlahoviča
71, Maribor, zavarovalno polico, št.
06101085616,
izdala
zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d.. m593
Galer Marica, Kovaška ulica 11a,
Muta, zavarovalno polico, št. AO 908331,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gns‑225353
Hajzej Hajrija, Ciril Metodova 18,
Maribor, zavarovalno polico, št. 320177,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m610
IKN d.o.o., Bašelj 27D, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 951936, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnz‑225346
Kanop Igor, Rošpoh 11B, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101846623,
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izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
m620
Kenda
Sabina,
Kajuhova
ulica
19, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
937581, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnx‑225548
Kokot Milica, Majšperk 30, Majšperk,
zavarovalno polico, št. 00101814997,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
m598
Kožuh Suzana, Pod gabri 13, Celje,
zavarovalno polico, št. 354207, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m616
Krajnc Robert, Hajdoše 29b, Hajdina,
zavarovalno polico, št. AO 831687, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. m584
Lah Nino, Za Kalvarijo 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 422228, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. m589
Logar Marjeta, Krmelj 22H, Krmelj,
zavarovalno polico, št. 1042353, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gns‑225278
Lorenčič Darja, Kurilniška ulica 5,
Maribor, zavarovalno polico, št. 831018,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
m597
Mačerol Anton, Dvor 101, Dvor,
zavarovalno polico, št. 344334, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnt‑225352
Mavrič Gregor, Metelkova ulica
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
386588, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnd‑225343
Milikić Nenad, Zvezda 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 336179, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnd‑225593
Močnik Bojan, Podlubnik 84, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 905611,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnb‑225545
Mojzes Stanko, Borova vas 7, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311181, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m590
Novak Viljem, Godeninci 35, Središče
ob Dravi, zavarovalno polico, št. 789836,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnc‑225544
Oder Drago, Tomšičeva ulica 9,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico,
št. 00101857381, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnb‑225345
Potočnik Bojan, Raičeva 82, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 330709, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m609
Vrhovšek Damijan, Štrekljeva 40,
Maribor, zavarovalno polico, št. 286415,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m592
Železnik Klavdija, Hrastje 38d, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 360365, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m591

Spričevala preklicujejo
Arnolj Andreja, Dobje 14, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne strokovne šole v Ljubljani,
smer frizer, izdano leta 1978, izdano na
ime Pustavrh Andrejka. gnp‑225356
Bolka Vesna, Ulica Janeza Puharja 6,
Kranj, indeks, št. 22052910, Fakulteta za
šport. gnp‑225681
Buljubašić Hasib, Karlovška 22,
Ljubljana, indeks, Srednja gradbena šola
Ivan Kavčič Ljubljana. gnx‑225273

Cajhen Andrej, Drapšinova 7, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole
Celje, gradbeni odsek, izdano leta 1979.
gnl‑225560
Damiš Ivan, Vurbek 101, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Gustava
Šiliha Maribor, izdano leta 1975. m599
Deljijaj Valjentina, Ižanska cesta 398K,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Prule,
izdano leta 2005. gnh‑225339
Derviševič Selvija, Ptujska cesta 87a,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Slava
Klavora Maribor, izdano leta 2004. m612
Detelj Ivo, Ponikva 33a, Ponikva,
diplomo Srednje lesarske šole Maribor.
m600
Dvoršak Slavko, Kettejeva 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1993. m595
Garneš Mateja, Ob Radoljni 15,
Lovrenc na Pohorju, obvestilo o uspehu
pri maturi Srednje trgovske šole Maribor.
m585
Hebar Lucija, Kardeljeva 77, Maribor,
maturitetno spričevalo Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. m607
Hrup
Pankracij,
Studenice
47,
Poljčane,
letnih
spričeval
Srednje
vrtnarske, kmetijske in gospodinjske
šole Celje, izdane od leta 1989 do 1992.
gnu‑225351
Jauh Alja, Ulica Janka Puclja 1, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Kranj, smer poslovni tajnik, izdano leta
2004. gnu‑225551
Jovanovič Maša, Bohinjska Bela 103a,
Bohinjska Bela, indeks, št. 21017074,
FDV. gnw‑225549
Kačič Irena, Pod lipami 14, Celje,
diplomo Srednje ekonomske šole Celje,
izdana leta 1985, izana na Verhovšek
Irena. gnn‑225358
Kaloh Ksenija, Smetanova 60, Maribor,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor.
m606
Kelc Anton, Koroška cesta 116,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednja
elektrotehniška šola Maribor, izdano leta
1981. m611
Klinc Jože, Kot na Pohorju 33,
Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Kebelj,
izdano leta 1993. m615
Korun Alenka, Lipa 42, Velenje,
spričevalo 2. letnika Splošne gimnazije
Velenje, izdano leta 2002. gnm‑225359
Koser Irena, Apače 110, Lovrenc na
Dravskem polju, diplomo Ekonomske šole
Ptuj. m608
Kovše Janja, Skomarje 34, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje, izdano leta 1989. m605
Kuzma Maja, Dolenje polje 9a, Straža,
indeks, št. 18010610, Filozofska fakulteta.
gnr‑225379
Lesjak Sašo, Preserje 18, Braslovče,
spričevalo 3. letnika SŠGT in zaključno
spričevalo, izdano leta 2000,2001. m603
Lozinšek Stanislav, Ulica 25. maja
17, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šiviljske šole Maribor, izdano leta
1976. m601
Majkič Ana, Zabiče 29B, Ilirska Bistrica,
spričevalo 3. letnika Gimnazijskega centra
Postojna, izdano leta 2005. gnf‑225591
Mavsar Simon, Strma pot 17, Krško,
maturitetno spričevalo Srednja šola za
računalništvo in informatiko, izdano leta
1999. gni‑225413
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Merc Hermina, Borštnikova ulica
47, Maribor, maturitetno spričevalo II.
gimnazija v Mariboru, izdano leta 1979.
m583
Mezgolits Jana, Osredek pri Dobrovi
26, Dobrova, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ivan Cankar Ljubljana, izdano
leta 1984. gnu‑225676
Miše Goran, Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, diplomo Srednje šole za
voznike motornih vozil, izdana leta 1985.
gnp‑225481
Mutić Vedran, cesta 4. julija 66, Krško,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1997. gnr‑225479
Novak David, Košnica pri Celju 54,
Celje, spričevalo o končani OŠ Oskar
Kovačič. gnk‑225286
Pešič Bojana, Irje 3B, Rogaška Slatina,
spričevalo o končani OŠ I. OŠ Rogaška
Slatnia, izdano na ime Hernavs Bojana.
gnn‑225483
Pirc Franc, Rudnik I/9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Bežigrad v Ljubljani, izdano
leta 1973. gnq‑225480
Planinc Marko, Libna 30, Krško,
diplomo Fakultete za družbene vede,
izdane leta 2004. gnk‑225561
Povše Matija, Zadobrovška cesta 20,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003 in 2004.
gno‑225357
Puhan Olga, Gederovska 40, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano
leta 1976, izdano na ime Novak Olga.
gnq‑225680
Remec Gregor, Lancovo 8, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole Radovljica, izdano leta 1981.
gnw‑225349
Režen Marjana, Groharjeva ulica 18,
Kamnik, indeks, Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdan na Lebar Marjana.
gno‑225682
Rus Luka, Litijska cesta 245, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2005. gni‑225538
Sajovic
Franci,
Žabnica
6,
Žabnica, spričevalo 3.letnika Poklicne
avtomehaniške šole Škofja Loka, izdano
leta 1981. gnc‑225594
Skubic Sabina, Pod lipami 13, Ljubljana,
spričevalo 4.letnika Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnb‑225595
Šamec Patricija, Pernica 27, Pernica,
spričevalo I. in IV. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole v Rušah, izdano leta
1998,2002. m604
Šibila Klavdija, Štrihovec 67B, Šentilj
v Slov.goricah, spričevalo 1.in 2. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1995,1996. m602
Širovnik Ivan, Lancova vas 73, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole, izdano leta 1981. m594
Šketa Simon, Ulica talcev 11, Žalec,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške
šole Celje, izdano leta 1992 in 1993.
gnz‑225675
Štancer Gregor, Aškerčeva 3, Celje,
spričevalo o končani OŠ Frana Kranjca
Celje. gnp‑225256
Tavčer Boris, Založe 18, Polzela,
spričevalo o končani OŠ Polzela, izdano
leta 1989. gnk‑225361

Št.

Tkalec Aleš, Krčevina pri Vurbeku
5D, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje glasbene in baletna šola Maribor,
izdano leta 1996. m618
Tomažič Jaka, Miklavška 50, Maribor,
indeks, št. 81638927, EPF Maribor. m613
Toplak Simon, Juršinci 21, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1955. m617
Trnjanin Nejc, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta
2003 in 2004. gng‑225415
Žakelj Vinko, Šentjošt nad Horjulom
1, Horjul, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani.
gnr‑225279

Ostale listine preklicujejo
Bevk Tanja, Strahinj 153, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 01096157,
Pedagoška fakulteta. gni‑225363
BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b, Obrov,
dovolilnice za mednarodni promet za
državo BIH s ser. številko 1000546 za in
iz tretje države. gne‑225342
Buljubašić Hasib, Karlovška 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑225274
Capl Rajko, Rimska cesta 17, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gnu‑225251
Erjavec Andreja, Ajševica 64C, Nova
Gorica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu pred komisijo Ministrstva za
zdravstvo smer fizioterapija, izdanega leta
1993. gnm‑225559
Hlade Zvonko, Rudarska cesta 2a,
Trbovlje, delovno knjižico. gno‑225282
Imamovič Senka, Bilečanska ulica
2, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41200094, Medicinska fakulteta.
gnc‑225269
Ivanušič Urban, Ptujska cesta 99a,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 11000327, Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnu‑225276
Jazbinšek
Milan,
Ulica
Marice
Strnadove 3, Šmarje pri Jelšah, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-2139/95, izdala Uprava RS za
pomorstvo. gny‑225547
Jovanović Dragan, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, delovno knjižico. gni‑225338
Kanellopulos
Tadej,
Zakrajškova
ulica 29, Ljubljana, delovno knjižico.
gnt‑225277
Kodre Damjan, Ulica Istrskega odreda
8, Koper - Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 09980182, Fakulteta za
pomorstvo in promet. gnj‑225362
Konrad Anton s.p., Avtoprevozništvo,
Malna 9, Jurovski Dol, mednarodnih
dovolilnic za tovorni promet za Hrvaško za
in iz 3. države ser. št. 00038, za Bolgarijo
za in iz 3. države ser. št. 520920 in 520895
in za državo Romunijo za in iz 3. države
ser. št. 305344. gnl‑225360
Koren Jernej, Gubčeva ulica 10,
Beltinci,
študentsko
izkaznico,
št.
21040434, FDV. gnq‑225280
Kosi Mile, Kidričeva 41, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-1954.
gnv‑225350
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Košuta Boris, Javornik 42, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 41030118, Medicinska fakulteta.
gnk‑225611
Kozmus Aleksander, Frankovo naselje
41, Škofja Loka, delovno knjižico.
gnx‑225673
Krajšek Franc S.P., Lučarjev kal 27,
Ivančna Gorica, Hrvaške dovolilnice za
in iz tretje države št. 0000102 z oznako
191/11, izdala OZS. gnn‑225683
Kranjec Sabina, Cankarjeva ulica
13, Šmarje pri Jelšah, delovno knjižico.
gnv‑225250
Krebelj Jan, Ulica borcev 9, Portorož
- Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-431/00, s ser. št.
1071, izdala Uprava RS za pomorstvo v
Kopru. gnt‑225252
Križanc Lucija, Pečke 6a, Makole,
delovno knjižico. gng‑225340
Mesojedec
Anamarija,
Škovec
18, Velika Loka, delovno knjižico.
gnd‑225268
Miklavc Petra, Šarhova ulica 27,
Maribor, preklic delovne knjižice št.21919
izdane leta 2003 v Mariboru. m614
Perković Mirjana, Erazmova ulica 2,
Postojna, delovno knjižico. gnu‑225526
Petek Bojana, Trnovska 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
Gimnazija. gns‑225678
Pivić Ismet, Seča 74, Portorož Portorose, osebno delovno dovoljenje, št.
0217248/99. gnx‑225348
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2,
Maribor, dovolilnice za državo BIH številka
1009184 ( oznaka 070/11 ). gnt‑225677
Prevozi Damjan Lupše s.p., Levec 86,
Petrovče, osnovno nacionalno licenco
št. 7644 z veljavnostjo od 16.10.2003 do
16.04.2006 in izvod nacionalne licence za
tovorno vozilo Iveco z reg. oznako CE
77-24E z veljavnostjo od 15.10.2003 do
16.04.2006. gnf‑225341
Purg Ina, Skorba 24, Hajdina, dijaško
izkaznico, št. 0005833781. m587
Ravnihar Benjamin, Mlaška cesta
109, Kranj, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-4049, s ser.
številko 00/96, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gnx‑225648
Ravnihar Benjamin, Mlaška cesta
109, Kranj, potrdilo za upravljanje z VHF
GMDSS postajo št. 26292-468/2004,
izdala Uprva RS za pomorstvo v Kopru
dne 10.05.2004. gnw‑225649
Rulić Tomislav, Dimičeva 12, Ljubljana,
zelene karte št. 1172745, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. gnm‑225684
Savičič Biljana, Ulica Danila Bučarja
21, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
21040787, FDV. gnb‑225270
Stoper Branko, Mariborska cesta
81b, Selnica ob Dravi, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02-13-6852-97VČ-13/98, izdala 1998 v
Kopru. m582
Šandu d.o.o., Trubarjeva 40, Ljubljana,
vstopnic za koncer Neisha v Križankah
dne 13.06.2006 od št. 06-000332-01-031
do št. 06-000332-01-190 izdal Festival
Ljubljana. gnp‑225281
Škulj Matej, Ograde 30, Stari trg pri
Ložu, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-00489, s ser. št.
14332, izdala Uprava RS za pomortvo v
Kopru. gns‑225253
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Škulj Matej, Ograde 30, Stari trg pri Ložu,
vpisni list za čoln, št. 3734-7-113/2006
za čol z reg. oznako IZ-2832, izdanega
5.6.2006 v Izoli. gnr‑225254
Šotner Majk, Falska 110, Ruše, preklic
delovne knjižice Št.5/98. m586
ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco št. GE
000221/03694 za tovorno vozilo z reg.
oznako LJ M5-35R. gnz‑225596
Špegelj Tomaž, Socka 43, Nova
Cerkev, preklic ADR izpit 017982 za
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prevoz nevarnih snovi izdano leta 2003..
m596
Taks Gregor, Ulica Planinčevih 10,
Miklavž na Dravskem polju, preklic
delovne knjižice št.10831 izdane 1997 v
Mariboru. m588
VOZA d.o.o., Poljane 10, Pobegi,
vpisni list za čoln, št. 3734-1839/96 izdan
23.04.1996. gnv‑225275
Vrhovec Aleksander, Pot k Savi 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj‑225562

Zabukovec Aljoša, Ograde 31, Stari
trg pri Ložu, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-03014, s ser. št.
-0/01, izdala Uprava RS za pomorstvo v
Kopru. gnq‑225255
Zorman Sara, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, vozno karto, št. 2219, izdal LPP
- 100% s spremljevalcem. gny‑225272
Žunkovič Štefan, Prepolje 24, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 31542 izdane
1976 v Mariboru. m619
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