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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 17/06
Ob-17732/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-361, faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: nakup mrežne opreme.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nakup strežnikov, diskovnih polj in komunikacijske opreme, ocenjena vrednost
80,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. 8. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC PC-25-007/06-B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 17/06
Ob-17733/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta:

23. 6. 2006

janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev IBM CPU.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup komponent IBM CPU, ocenjena vrednost 75,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. 8. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC HO-12-006/06B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-17936/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektron
ska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: Posodobitev in konsolidacija
strežniškega okolja MZZ.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.40.00-7; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30.26.20.00-3; 72.23.31.41-1;
72.26.50.00-0.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 30.02.14, 30.02.17.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev: nakup novih strežnikov Risc in Intel arhitekture ter migracija obstoječih aplikacij
in baz na novo opremo, virtualizacija, nakup diskovnega podsistema za izvajanje
varnostnega arhiviranja.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 24. 6. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 020/2006-MZZ.

ISSN 1318-9182

Leto XVI

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, Javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-17937/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: upravljanje, nadzor in varnost
informacijskega sistema.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.82.00-1; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.51.10.00-0; 72.51.43.00-4.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 72.21.12, 72.30.10.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: uprav
ljanje odjemalcev, upravljanje uporabniških identitet, sistemi enkratne prijave in
upravljanje ter nadzor vseh elementov
informacijskega sistema – dobava licenc,
namestitev, migracija in konfiguracija IS
naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 6. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 021/2006-MZZ.
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, Javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Gradnje
Ob-17781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-09, faks 02/654-23-19, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnovitvena dela na občinskih cestah v letu 2006, 2007 in 2008.
II.2) Kraj izvedbe: območje Občine Pesnica.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: obnova občinskih cest.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 920,000.000 SIT in 925,000.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 31. 5. 2006,
– gradnje: 31. 7. 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 12. 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
obnovitvena dela se izvajajo v obsegu, kot
je opredeljen s proračunom Občine Pesnica
za posamezno proračunsko leto.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-1/2006-FV.
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: 16. 6. 2006.
Občina Pesnica

Storitve
Ob-17734/06
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 Republike Slovenije, kontaktna oseba: Bojan Stanonik,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-43-36, faks 01/478-43-80, elektronska pošta: bojan.stanonik@gov.si, internetni
naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: tehnična pomoč – upravljanje
in izvajanje programa ESS.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.22.40.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: razpisuje se izvajanje podpornih storitev v
zvezi s koriščenjem sredstev strukturnih
skladov, in sicer na področju organizacije
poslovanja, priprave in vodenja razpisov,
finančnega poslovanja in administracije
za potrebe ministrstva.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 28. 7. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; tehnična pomoč – ESS.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpisi
Blago
Št. 2/06-15

Ob-17724/06

Razveljavitev
Postopek oddaje javnega naročila – dobava materiala za endoskopsko kirurgijo
in zdravstveni šivalni material, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5906/06, se na podlagi zahtevka za revizijo enega izmed ponudnikov z dne 9. 6.
2006 v celoti razveljavi.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-17311/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ljubljanske tržnice, d.o.o., kontaktna oseba: Miran Videtič, Kopitarjeva
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-12-60, faks 01/432-71-71, elektronska pošta: miran.videtic@lj-trznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in dobava kovinskih in lesenih
stojnic.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 15 kom kovinskih stojnic,
– 50 kom lesenih stojnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 6. 2006, konec 25. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava.
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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 25. 9. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: po pooblastilu ali zastop
niki.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006,
isti naslov.
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.
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
Ob-17508/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Društvo Mozaik, kontaktna oseba: Alojz Kavaš,
Cankarjeva 25, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-38-40, faks 02/521-38-41,
elektronska pošta: info@mozaik-drustvo.si,
internetni naslov: www.drustvo-mozaik.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: SI
2003/7173401.01.01.00011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop 1: gradbena mehanizacija I.
sklop 2: gradbena mehanizacija II.
sklop 3: kmetijska mehanizacija
sklop 4:oprema za predelavo živil
sklop 5:oprema za nego krajine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop 1, 3 – Šalovci,
– sklop 2 – Lemerje,
– sklop 4,5 – Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1:
– stiskalnica za izdelavo opeke, 1 kom;
sklop 2:
– kombinirani mizarski stroj, 1 kom,
– motorna žaga, 1 kom,
– mešalec za beton, 1 kom;
sklop 3:
– rabljeni hidravlični čelni nakladalec, 1
kom,
– rabljena traktorska prikolica, 1 kom,
– rabljeni mešalec za pripravo komposta, 1 kom,
– rabljena sejalnica za sejanje povrtnin,
1 kom,
– steklo za montažo steklenjaka, 50 m2;
sklop 4:
– stroj za proizvodnjo testenin, 1 kom,
– stroj za mešanje testa, 1 kom,
– drobni inventar predelava žit, komplet;
sklop 5:
– rabljeno tovorno terensko vozilo, 1
kom,
– rabljena nahrbtna kosilnica na nitko,
1 kom,
– rabljena kosilnica, 1 kom,
– rabljeni tračni obračalnik, 1 kom,
– drobna orodja, komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 6. 2006, konec 10. 7.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali potrdilo iz
seznama samostojnih podjetnikov.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih,
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija.
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: SI
2003/7173401.01.01.00011.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2008.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 13. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 15. uri, Murska Sobota.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; CBC Phare Čezmejno sodelovanje
Slovenija/Madžarska; Maksimizacija potenciala človeških virov v obmejni regiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Društvo Mozaik
Ob-17509/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Matjaž Štinek, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-56, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Dobava in montaža ultrazvočnega aparata za vaskularno patologijo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ultrazvočnega aparata za vaskularno patologijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Dobava in montaža ultrazvočnega aparata za vaskularno patologijo;
2 varianti:
Varianta A: aparat z vgrajeno ustrezno
programsko opremo in sondo (z TCCD);
Varianta B: osnovni aparat brez TCCD;
2. sklop: Dobava in montaža aparata za
transkranialno doplersko sonografijo za monitoriranje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok po izvršeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: natančno opisani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: natančno opisana v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisana
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisana v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 7. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa SBC
št.: 01100-6030276827, dvig dokumentacije
je možen le s predložitvijo potrdila o plačilu
in po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006, do
11.00.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 12.30; sejna soba pravne službe. Splošna bolnišnica Celje, Gregorčičeva ulica 3.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-17516/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje, kontaktna oseba: Vinko Vitman,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-89-93, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: vinko.vitman@gov.si, internetni naslov: www.mirs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Urad RS za meroslovje, kontaktna oseba: Matej Grum, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-27-06, faks 01/244-27-14, elektronska pošta: matej.grum@gov.si, internetni
naslov: www.mirs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 4302-47/2006 komparator.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava komparatorske tehtnice 100 g
do 1000 g v skladu s tehnično specifikacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Urad RS za meroslovje,
Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: en
komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od 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: Ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
izpisek iz sodnega registra podjetij.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podpisana izjava
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ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da ima poravnane davke, prispevke in druge dajatve in da je
finančno in poslovno sposoben in v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Podpisana izjava ponudnika, da ima proizvajalec redno zaposlenega
ustrezno izšolanega človeka za namestitev,
vzdrževanje in popravilo ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4302-47/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Urad RS za meroslovje, Tržaška 21, 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: 13. 6. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
Št. 437
Ob-17520/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, kontaktni osebi: Monika Jakelj ali Jana Pezić, Koroška ulica 12,
4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/588-48-50, faks 04/588-48-51, elektronska pošta: osjvkg.tajnistvo@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elek
tronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih naročil
in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elek
tronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Koroška ulica 12, Kranjska Gora.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.9) Razdelitev na sklope:
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: ocenjena vrednost je 15,250.000 SIT, od tega
sklopi: 1. mleko in mlečni izdelki 3,400.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 4,200.000
SIT; 3. ribe 150.000 SIT; 4. sveža zelenjava in sadje 2,500.000 SIT; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje 800.000
SIT; 6. sadni sokovi 500.000 SIT; 7. kruh,
pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo
1,700.000 SIT; 8. ostalo prehrambeno blago 2,000.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 45 ni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje
pogoje, navedene v prvem in četrtem odstavku 42. člena ZJN-1-UPB1, in sicer na
način, naveden v drugem in petem odstavku
istega člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
Cena: 10.800 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 051008012182028, odprt
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, namen plačila: RD OŠ JVKG.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006 ali 54 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora, Koroška ulica 12, I. nad
stropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora
Št. 307/1-2006
Ob-17521/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koroška Bela, kontaktna
oseba: Danica Bolčina, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/580-64-05, faks 04/580-64-04, elektronska pošta: danica.bolcina@guest.arnes.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih naročil
in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Cesta talcev 2, Koroška Bela.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
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: ocenjena vrednost je 13,000.000 SIT, od tega sklop
št.: 1. mleko in mlečni izdelki 2,890.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 3,580.000
SIT; 3. ribe 130.000 SIT, 4. sveža zelenjava in sadje 2,100.000 SIT; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje 680.000
SIT; 6. sadni sokovi in sirupi 420.000 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo 1,455.000 SIT; 8. ostalo prehrambeno
blago 1,745.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje
pogoje, navedene v prvem in četrtem odstavku 42. člena ZJN-1-UPB1, in sicer na
način, naveden v drugem in petem odstavku
istega člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 10.800 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 051008012182028, odprt
pri A Banka Vipa d.d., namen plačila: RD
OŠ KB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 ali 57 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Koroška Bela,
I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Osnovna šola Koroška Bela
Št. 258/06
Ob-17523/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Žirovnica, kontaktna oseba: Tomo Pavlenč, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/580-91-50, faks 04/580-91-55, elektronska pošta: tomo.pavlenc@os-zirovnica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih naročil
in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Zabreznica 4, Žirovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 38,638.904 SIT, od tega sklop
št.: 1. mleko in mlečni izdelki 4,451.201 SIT;
2. meso in mesni izdelki 10,084.753 SIT;
3. ribe 699.368 SIT; 4. sveža zelenjava
in sadje 6,066.307 SIT; 5. zamrznjena in
konzervirana zelenjava in sadje 1,615.106
SIT; 6. sadni sokovi in sirupi 2,814.776 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo 7,441.852 SIT; 8. ostalo prehrambeno
blago 5,463.541 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje
pogoje, navedene v prvem in četrtem odstavku 42. člena ZJN-1-UPB1, in sicer na
način, naveden v drugem in petem odstavku
istega člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 051008012182028, odprt
pri A Banki Vipa d.d., namen plačila: RD OŠ
Žirovnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 ali 60 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Osnovna šola Žirovnica
Št. 767/06/06
Ob-17525/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/252-32-45, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
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: 4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava, vgradnja in priklop notranje
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opreme za del kleti in pritličja na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pravna fakulteta UM,
Mladinska ul. 9, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava, vgradnja in priklop notranje opreme za
del kleti in pritličja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– začetek del: takoj po podpisu pogodbe,
– zaključek del: v roku 30 dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se
izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe): priglasitveni list DURS.
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega
izida za leto 2004 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune,
– 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), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne napovedi za leto 2005), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B. razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih
5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov,
in sicer:
– opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo
posameznega naročila najmanj 20 mio SIT
(z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4.
2006, Ob-10079/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 5. 7.
2006 do 10. ure; Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 60 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 13. uri; Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000
Maribor – 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Št. 115/06
Ob-17531/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
kontaktna oseba: Boris Arzenšek, univ. dipl.
inž., Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-01-855, faks 01/47-01-928, elektronska pošta: boris.arzensek@imt.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, tajništvo inštituta, Lepi pot 11,
tel. 01/47-01-900.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročila: 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: 15/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 250 kN dinamičnega preskuševalnega stroja s pečjo za ogrevanje preskušancev in ekstenzometrom do 1050 oC
ter programsko opremo za preskušanje
kovinskih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Lepi pot 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante spreminjale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
III.1.1) Obvezni depozit in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v več
obrokih, dogovorjenih s pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitve ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) 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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bodo odgovorna za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena/kakovost – 60 točk,
2. trajanje garancije – 10 točk,
3. rok dobave 15 točk,
4. odzivni servisni čas – 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 7. 2006.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški za tehniško
dokumentacijo.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni, šteto od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnikov s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 9. uri; Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, Lepi pot 11, sejna soba, 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: da; EU strukturni skladi.
VI.4) Dodatne informacije: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije
Ob-17558/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, v
roke: Janez Švab, tel. 02/870-48-10 ali GSM
031/636-058, e-pošta: janez.svab@crna.si,
faks 02/870-48-21.
Internetni naslov naročnika: www.crna.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-48-10, e-pošta: janez.svab@crna.si, faks 02/870-48-21,
internetni naslov www.crna.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dragica
Mazej, tel. 02/870-48-12, e-pošta: dragica.mazej@crna.si, faks 02/870-48-21, internetni naslov: www.crna.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Julijana
Polanšek, tel. 02/870-48-10, e-pošta: obcina@crna.si, faks 02/870-48-21, internetni
naslov: www.crna.si.
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: dobava gradbenega blaga z
vgradnjo za informacijski center Topla, za
zunanjo ureditev pri objektu in za ureditev
parkirišča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Črna na Koroškem,
naselje Topla.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gre za nabavo gradbenega blaga, skupaj
z vgradnjo le-tega, za vzpostavitev informacijskega središča za Krajinski park
Topla.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28811000.
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: celotna
količina in obseg dela naročila je opredeljen
v prilogi II razpisne dokumentacije pod rubriko tehnične specifikacije.
Maksimalna vrednost, vključuje DDV je
67.074 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbran ponudnik mora priložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% od ponudnikove cene ter ob podpisu pogodbe priložiti
garancijo za dobro izvedbo del v višini 10%
od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo bo v enkratnem
znesku in v roku 45 dni od prejema računa
v duplikatu in njegove potrditve, potrdila začasnega prejema blaga ter, po potrebi originala bančne garancije za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% celotnega
zneska in v skladu s Splošnimi pogoji (členi
26 do 28).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: predložitev pravnega akta, iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Dobavljeno blago mora imeti poreklo v
državah članicah WTO (Svetovna trgovinska organizacija).
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 sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov, ki ne
sme biti starejše od 30 dni;
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje takšne
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne in
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih;
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
c) potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenci.

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04;
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije;
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
– izjava o popolnosti ponudbenih cen;
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi;
– izjava o predvidenih podizvajalcih;
– izjava o resničnih in nezavajujočih podatkih.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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: 430-0008/2006.
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: 2. 7. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2006 ob 11. uri; Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
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 čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno
ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj – Krajinski park Topla.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dlp@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev ponudb: zahtevek za revizijo postopka javnega
naročila se lahko vloži zoper vsako ravnanje
naročnika, po odločitvi o dodelitvi naročila je
rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dlp@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2006.
Občina Črna na Koroškem
Št. 6/34
Ob-17571/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: mag.
Darja Ferlinc, faks 02/449-23-79.
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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: gospodarska družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: UPO komunikacijska oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava po vrstah blaga:
1. sklop – UPO aktivna komunikacijska
oprema,
2. sklop – UPO pasivna komunikacijska oprema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: UPO aktivna komunikacijska
oprema
1) Kratek opis: gre za delno prenovo dostopovnega in hrbteničnega segmenta globalnega omrežja Pošte Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
3) Količina ali obseg:
Sklop 1: UPO aktivna komunikacijska
oprema:
– komunikacijsko stikalo 1: količina 185,
– komunikacijsko stikalo 2: količina 95,
– komunikacijsko stikalo 3: količina 4,
– komunikacijsko stikalo 4: količina 5,
– komunikacijski modul 1: količina 1,
– komunikacijski modul 2: količina 1,
– komunikacijski vmesnik: količina 24,
– komunikacijski pomnilnik: količina 8,
– usmerjevalnik: količina 70,
– odkup komunikacijske opreme: komplet 1.
Sklop št. 2
Naslov: UPO pasivna komunikacijska
oprema
1) Kratek opis: UPO pasivna komunikacijska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
3) Količina ali obseg:
Sklop 2: UPO pasivna komunikacijska
oprema:
– pasivna komunikacijska oprema: komplet 1.
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: UPO aktivna komunikacijska
oprema:
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– komunikacijsko stikalo 1: količina 185,
– komunikacijsko stikalo 2: količina 95,
– komunikacijsko stikalo 3: količina 4,
– komunikacijsko stikalo 4: količina 5,
– komunikacijski modul 1: količina 1,
– komunikacijski modul 2: količina 1,
– komunikacijski vmesnik: količina 24,
– komunikacijski pomnilnik: količina 8,
– usmerjevalnik: količina 70,
– odkup komunikacijske opreme: komplet 1.
Sklop 2: UPO pasivna komunikacijska
oprema:
– pasivna komunikacijska oprema: komplet 1.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene
vrednosti. Originalno bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani
ponudnik predložil, ne glede na vrednost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
izdaje računa. Priloga računa je podpisana
dobavnica s strani naročnika, za dobavljen
material.
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:
P 1 Dokazilo o registraciji,
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in lastna izjava da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
P 3 Potrdilo in obvezno lastna izjava o
nekaznovanosti,
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih in lastna izjava ponudnika, da ima poravnane
druge dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi RS,
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe,
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN,
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju
– BON 1/P za leto 2005 in potrdila bank o
stanju na računih.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Za sklop 1:
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TP 1 Ponujene storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se mora
materialno in kazensko obvezati, da storitve
popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam.
TP 2 Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
TP 3 Ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega prodajalca opreme,
ki jo ponuja v ponudbi.
TP 4 Ponudnik mora imeti status najmanj
Cisco Premier Certified Partner oziroma
drug ustrezen status, na osnovi katerega
je zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti.
TP 5 Ponudnik mora imeti podpisano
RSA 98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in
strokovni podpori proizvajalca).
TP 6 Ponudnik mora imeti redno zaposlene najmanj 3 strokovnjake, s statusom
CCNP (Cisco Certified Netvvork Professional).
TP 7 Ponudnik mora imeti redno zaposlene najmanj 3 strokovnjake, s statusom
CCDP (Cisco Certified Design Professional).
TP 8 Ponudnik mora imeti najmanj 5
(pet) redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo elektrotehnične ali računalniške smeri.
TP 9 Vsa ponujena oprema mora imeti
najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo.
TP 10 Ponudnik mora v obdobju garancije zagotoviti zamenjavo katerega koli kosa
komunikacijske opreme podane v tehničnem delu v času 5 delovnih dni.
TP 11 Vsa ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Oprema mora biti opremljena s certifikatom o skladnosti.
TP 12 Ponudnik mora za vsako vrsto
ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
Za sklop 2:
TP 2.1 Ponujene storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. Ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se mora
materialno in kazensko obvezati, da storitve
popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam.
TP 2.2 Ponujena oprema mora popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
TP 2.3 Ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega prodajalca opreme, ki
jo ponuja v ponudbi.
TP 2.4 Ponudnik mora za vsako vrsto
ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 41-2006/JNB.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 6. 8. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 2.000
SKK.

Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije samo v primeru, da ponudnik
le-to želi prejeti po pošti. V tem primeru pošlje dokazilo o plačilu na faks 02/449-23-79
in točen naslov ponudnika. V primeru, da si
ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s
spletne strani Pošte Slovenije www.posta.si,
plačilo ni potrebno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 23. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2006 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 252-2/06-4
Ob-17572/06
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: prim. dr. Matjaž Klemenc, dr.
med., spec. internist (05/33-01-140), za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-550), za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) 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 »UZ aparata – UZ
kardiološki, UZ ortopedski/pediatrični« (št.:
252-2/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Naročnik objavlja javno naročilo za dobavo in montažo novega kardiloškega in
ortopedskega UZ aparata.
Izvede se odprti postopek. Javno naročilo bo oddano po sklopih ali kot celota.
Sklopa sta dva:
– UZ kardiološki (sklop 1),
– UZ ortopedski/pediatrični (skop 2).
Z izbranim ponudnikom ali ponudnikoma
bo sklenjena pogodba in sicer z enim ali
več ponudniki z najugodnejšo kombinacijo
ponudb. JN “UZ aparata – UZ kardiološki,
UZ ortopedski/pediatrični”.
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:
33.12.41.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: dobava UZ aparata – kardiološki
skladno z bistvenimi zahtevami naročnika
(Tehnične specifikacije – minimalne zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila in
izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti), kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in vzdrževanje (servisni pregledi)
za celotno eksploatacijsko dobo (8 let).
Sklop 2: dobava UZ aparata – ortopedski/pediatrični skladno z bistvenimi zahtevami naročnika (Tehnične specifikacije
– minimalne zahtevane lastnosti predmeta
javnega naročila in izpolnjevanje pogojev za
priznanje sposobnosti), kot je predvideno v
razpisni dokumentaciji in vzdrževanje (servisni pregledi) za celotno eksploatacijsko
dobo (8 let).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: primopredaja predmeta JN
„UZ APARATA-UZ kardiološki; UZ ortopedski/pediatrični“ in zagon v živo“ v 60 dneh
po podpisu pogodbe; vzdrževanje aparatov
v celotni eksploatacijski dobi (8 let od primopredaje predmeta JN „UZ aparata-UZ kardiološki; UZ ortopedski/pediatrični“.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
– Bančna garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati najmanj 90
dni od roka za oddajo ponudbe oziroma do
prejema finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu
z določili Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (RTG aparat za skelet): ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati do primopredaje plus en dan, najkasneje pa 4 mesece od podpisa pogodbe.
– Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku aparata: ponudnik, ki
bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob
primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti, garancija mora veljati še 30 dni
po poteku garancijskega (jamčevalnega)
roka, določenega v pogodbi. Brez izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja ni
opravljena.
– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje): ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe izročiti
tudi bančno garancijo za dobro in učinkovito
izvajanje servisnega pregleda za ves čas
trajanja pogodbe, v višini 5% ponudbene
vrednosti servisnih pregledov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora zagotavljati odlog plačila najmanj
60 dni od dneva prejema računa, izdanega
v zakonskem roku od uspešno opravljene
primopredaje predmeta posameznega sklo-

pa; za storitev vzdrževanja pa odlog plačila
30 dni od prejema potrdila o opravljenem
delu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
– Navedba pogojev za priznanje sposobnosti – sklop 1:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujenega
medicinskega pripomočka skladno s PECA
sporazumom;
– dostava aparata franco naslov zavoda
– v prostor za montažo, montaža ter “zagon
v živo” na lastne stroške;
– ponujen aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in
normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;
– ponujen aparat mora biti nov, nerabljen
in zadnje generacije;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
prospekte ponujenega aparata z navedbo
bistvenih tehničnih lastnosti. Ponudnik se
z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru
izbora po javnem naročilu predložil servisne
priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
– izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj 2-letno garancijo za aparat, šteto od uspešno opravljene
primopredaje. V obdobju, v katerem velja
garancija, ponudnik zagotavlja odpravljanje
okvar in napak v delovanju aparata, vključno
z zamenjavo okvarjenih delov, v celoti na
svoje stroške;
– ponudnik mora v ponudbi ponuditi izhodiščno ceno za vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi (pričakovana
življenjska doba aparata je 8 let) (servisni
pregledi). Izhodiščna cena mora biti ponujena v SIT. V eksploatacijski dobi se bo cena
revalorizirala enkrat letno in sicer v višini
spremembe drobnoprodajnih cen v RS v
preteklem letu;
– ponudnik se s podajo ponudbe za aparat zaveže, da bo v primeru, če bo njegova ponudba izbrana, z naročnikom sklenil
vzdrževalno pogodbo za celotno obdobje
eksploatacije, pod pogoji vzdrževanja, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
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– ponudnik mora v ponudbi zagotoviti
pooblaščeno servisno službo v RS za čas
pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparata, preko katere bo izbrani ponudnik zagotavljal servisne preglede skladno z navodili proizvajalca aparata, oziroma
na poziv naročnika v najkrajšem možnem
času, ter popravila aparata izven garancijskega roka;
– izbrani ponudnik bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije)
aparata zagotavljal originalne nadomestne
dele za aparat v RS (rok dobave nadomestnih delov ne bo daljši od 4 dni);
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi po dobavi in montaži izvesti usposabljanje dveh zaposlenih zdravnikov ter dveh naročnikovih vzdrževalcev za
potrebe uporabe in vzdrževanja aparata, ki
ga je ponudil v ponudbi;
– izbrani ponudnik bo moral v pričakovani uporabni dobi aparata brezplačno nadgrajevati programsko opremo;
– izbrani ponudnik bo strokovni komisiji
naročnika za izvedbo posameznih nalog v
postopku oddaje javnega naročila omogočil
brezplačen ogled ponujenega delujočega
aparata na terenu.
Navedba pogojev za priznanje sposobnosti – sklop 2:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujenega
medicinskega pripomočka skladno s PECA
sporazumom;
– dostava aparata franco naslov zavoda
– v prostor za montažo, montaža ter “zagon
v živo” na lastne stroške;
– ponujen aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in
normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;
– ponujen aparat mora biti zadnje generacije;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
prospekte ponujenega aparata z navedbo
bistvenih tehničnih lastnosti. Ponudnik se
z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru
izbora po javnem naročilu predložil servisne
priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
– izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj 2-letno garancijo za aparat, šteto od uspešno opravljene
primopredaje. V obdobju, v katerem velja
garancija, ponudnik zagotavlja odpravljanje
okvar in napak v delovanju aparata, vključno
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z zamenjavo okvarjenih delov, v celoti na
svoje stroške;
– ponudnik mora v ponudbi ponuditi izhodiščno ceno za vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi (pričakovana
življenjska doba aparata je 8 let) (servisni
pregledi). Izhodiščna cena mora biti ponujena v SIT. V eksploatacijski dobi se bo cena
revalorizirala enkrat letno, in sicer v višini
spremembe drobnoprodajnih cen v RS v
preteklem letu;
– ponudnik se s podajo ponudbe za aparat zaveže, da bo v primeru, če bo njegova ponudba izbrana, z naročnikom sklenil
vzdrževalno pogodbo za celotno obdobje
eksploatacije, pod pogoji vzdrževanja, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
– ponudnik mora v ponudbi zagotoviti
pooblaščeno servisno službo v RS za čas
pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparata, preko katere bo izbrani ponudnik zagotavljal servisne preglede skladno z navodili proizvajalca aparata, oziroma
na poziv naročnika v najkrajšem možnem
času, ter popravila aparata izven garancijskega roka;
– izbrani ponudnik bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije)
aparata zagotavljal originalne nadomestne
dele za aparat v RS (rok dobave nadomestnih delov ne bo daljši od 4 dni);
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi po dobavi in montaži izvesti usposabljanje dveh zaposlenih zdravnikov ter dveh naročnikovih vzdrževalcev za
potrebe uporabe in vzdrževanja aparata, ki
ga je ponudil v ponudbi;
– izbrani ponudnik bo moral v pričakovani uporabni dobi aparata brezplačno nadgrajevati programsko opremo;
– izbrani ponudnik bo strokovni komisiji
naročnika za izvedbo posameznih nalog v
postopku oddaje javnega naročila omogočil
brezplačen ogled ponujenega delujočega
aparata na terenu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Sklop 1:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.);
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da je
ponudil UZ kardiološki v skladu z bistvenimi
zahtevami naročnika, določenimi v razpisni
dokumentaciji za predmetno javno naročilo
(priloga št. 6)» Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili
UZ kardiološki v skladu z bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
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.
Sklop 2:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);

– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil UZ ortopedski/pediatrični v skladu
z bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo (priloga št. 6)» Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da smo ponudili UZ ortopedski/pediatrični
v skladu z bistvenimi zahtevami naročnika,
določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 7.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko
plačilo pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.:
01100-6030279058, s pripisom RD – JN
„UZ aparata-UZ kardiološki; UZ ortopedski/pediatrični“. Pri negotovinskem plačilu
potrebujete za dvig razpisne dokumentacije
fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8 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: najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 9.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-17573/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: optični prenosni sistem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: širitev optičnega prenosnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Uprava, Slomškov trg 10,
Maribor; PBS, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, PLC Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
in instalacija prenosnega sistema za širitev
optičnega prenosnega sistema GKO Pošte
Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v primeru, da vrednost ponudbe presega 30,000.000
SIT brez DDV: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT, izbrani ponudnik bo predložil tudi bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT,
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,

– potrjen vzorec pogodbe,
– 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.2.1.2) 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujene storitve oziroma blago morajo popolnoma ustrezati zahtevam naročnika,
– ponudnik mora predložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko
ugotovil ponudnikov status,
– ponudnik mora imeti status pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo ponuja,
– ponudnik mora imeti najmanj status Cisco Premier Certified Partner oziroma drug
ustrezen status, na osnovi katerega je zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti,
– ponudnik mora imeti podpisano RSA
98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in strokovni podpori proizvajalca),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 strokovnjake s statusom CCNP
(Cisco Certified Network Professional),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 strokovnjake s statusom CCDP
(Cisco Certified Design Professional),
– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri,
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3 letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo,
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji,
– ponudnik mora za vsako vrsto opreme
podati natančne tehnične specifikacije, modelno in kataloško številko proizvajalca,
– ponudnik mora imeti vsaj eno aktivno
referenco postavitve ponujeno opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 57/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne
dokumentacije je potrebno samo v primeru,
če ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo v tiskani obliki; razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani:
www.posta.si): 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
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vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 9. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17577/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
aljosa.dresar@psih-klinika.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-O-6/2006-B-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kuhinjskega inventarja in osnovnih sredstev v ocenjeni vrednosti 13 mio
SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sklop A – termoport GN z
vlož. posodami in pokrovi – dokup opreme.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sklop B – Enopor. termoporti z vlož. posodami – dokup opreme.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sklop C – drobni inventar
in gosp. aparati.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sklop D – mali profesionalni aparati.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sklop E – konvektomat.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sklop F – ponev električna kombinirana.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sklop G – hladilnik.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: sklop H – RF podstavek.
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
kuhinjskega inventarja in osnovnih sredstev
v ocenjeni vrednosti 13 mio SIT kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora, za vsak ponujeni artikel,
priložiti vsa zahtevana potrdila in prospekt v
slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno,
da ponujeni artikel ustreza vsem zahtevam
naročnika (artikel mora biti označen na priloženem prospektu).
Ponudnik mora zagotoviti šolanje delavcev za varno in strokovno ravnanje z aparati
(vseh delavcev kuhinje in vzdrževalca, kar je
40 delavcev, najmanj 2 uri šolanja) in mora
določiti osebo za vse dodatne informacije
glede njihovega delovanja.
Ponudnik mora pri vseh razpisanih aparatih priložiti natančna pisna navodila za
ravnanje z aparatom in krajša navodila za
varno delo z aparatom, oboje v slovenskem
jeziku, ki se obesijo nad aparat.
Pri vsej strojni opremi v javnem razpisu
mora biti zagotovljen servis do konca življenjske dobe stroja v Republiki Sloveniji.
Ponudnik je dolžan svoji ponudbi priložiti
seznam pooblaščenih serviserjev.
Za vso strojno opremo mora biti zagotovljeno vsaj eno leto garancije na vse sestavne dele stroja in na stroj v celoti. Za
dobo garancije mora ponudnik nadomestiti
pokvarjen aparat z enakovrednim za čas
popravila.
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Dobava, montaža (z vsemi zahtevanimi
dodatnimi deli) na lokaciji naročnika, testni
zagon in usposabljanje delavcev naročnika
so zajeti v ceni.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-6/2006-BAD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
Pogoji in način plačila dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-17650/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Mavrica Vojnik, kontaktna oseba: Rosanda Videnšek, Prušnikova 29/A, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-00-00, faks
03/780-00-29, elektronska pošta: racunovodstvo-vvzcevo@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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena, I. faza postopka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Mavrica Vojnik,
Prušnikova 29/a, Vojnik.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: perutninsko meso in izdelki,
3. skupina: jajca,
4. skupina: zamrznjene in konzervirane
ribe,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki,
6. skupina: kruh in slaščičarski izdelki,
7. skupina: sveže in suho sadje ter zelenjava,
8. skupina: zamrznjena in konzervirana
zelenjava ter sadje,
9. skupina: sadni sokovi, sirupi in čaji,
10. skupina: mlevski izdelki in testenine,
11. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
12. skupina: sveže in konzervirane ribe,
13. skupina: juhe in dodatki jedem ter
začimbe,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2008.
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 poslu iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 21. 7. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, na sedežu vrtca Mavrica v Vojniku.
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR Vrtca Mavrica Vojnik
01339-6030642931.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 8. uri; Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova
29/a, Vojnik.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Vrtec Mavrica Vojnik
Ob-17654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, univ. dipl. org., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup poslovne programske opreme za
lekarniško dejavnost.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Uprava in poslovne enote
naročnika (Ljubljana, Borovnica, Cerknica,
Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Logatec, Medvode, Stari trg, Velike Lašče, Vnanje Gorice, Vrhnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo za blago in storitve, ki so predmet razpisa:
– poslovna programska oprema za lekarniško dejavnost (poslovni programski paket
za vodenje lekarniškega poslovanja; poslovni programski paket za vodenje galenskega
laboratorija in kontrolno analiznega laboratorija; poslovni programski paket za fakturiranje opravljenih lekarniških storitev; namestitev in postavitev podatkovnega strežnika
na upravi zavoda; namestitev in postavitev
podatkovnega strežnika v poslovnih enotah
zavoda; namestitev in postavitev sistema replikacij podatkov med upravo in poslovnimi
enotami ter obratno);
– vzdrževanje poslovne programske
opreme za lekarniško dejavnost.
Vse natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila: 22,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: menica z menično
izjavo v vrednosti 10% ponudbene vrednosti.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menica z menično izjavo v vrednosti
10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
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;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen;

– lastna izjava, 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 posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest zaključenih mesecev pred oddajo ponudbe.
8. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. da ima ponudnik najmanj 10 redno
zaposlenih delavcev, ki se ukvarjajo z razvojem ali uvajanjem informacijskih tehnologij;
zahtevano dokazilo: izjava.
10. da ponudnik v okviru pogodbene
cene zagotavlja namestitev in integracijo
poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost z obstoječim informacijskih
okoljem na upravi in v vseh poslovnih enotah zavoda;
zahtevano dokazilo: izjava.
11. da ponudnik nudi odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 uri od prijave okvare;
zahtevano dokazilo: izjava.
12. da je ponudnik dobavil, namestil in
sistemsko integriral enako poslovno programsko opremo za lekarniško dejavnost,
ki deluje na distribuiranih bazah podatkov in
z replikacijami omogoča povezovanje med
poslovnimi enotami, centralizirano upravljanje in postavitev podatkovnega skladišča
za potrebe analiz poslovanja, vsaj enemu
lekarniškemu javnemu zavodu, kjer delo poteka vsaj na 10 oddaljenih lokacijah;
zahtevano dokazilo: izjava.
13. da ponudnik zagotavlja, da enaka
programska oprema za lekarniško dejavnost, kot jo ponuja v svoji ponudbi, vsaj 2
leti nemoteno deluje v lekarniškem javnem
zavodu;
zahtevano dokazilo: izjava.
14. da ponudnik nastopa samostojno
(brez podizvajalcev);
zahtevano dokazilo: izjava.
15. da ponudnik zagotavlja 24-mesečno
garancijo za brezhibno tehnično delovanje
poslovne programske opreme za lekarniško
dejavnost;
zahtevano dokazilo: izjava.
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16. da ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje ponujene poslovne programske
opreme za lekarniško dejavnost;
zahtevano dokazilo: izjava.
17. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja ponujena cena,
2. reference.
Natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ki se izkažejo s pooblastilom za
sodelovanje na javnem razpisu.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica stare
pravde 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-17727/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrpelje-Kozina, kontaktna oseba:
Robert Kastelic, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, Slovenija, tel. 05/680-01-50,
faks 05/680-01-80, elektronska pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, internetni naslov: http://www.hrpelje-kozina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 4146-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaključna faza ureditve knjižnice v Kozini – nakup knjižnične opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Knjižnica Kozina, Istrska
ulica, Kozina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
3) Obseg ali količina: računalniška in druga tehnična prema.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 1. 9. 2006.
Sklop št.: 2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): pohištvena oprema.
2) Kratek opis: pohištvena oprema za
knjižnico.
3) Obseg ali količina: glede na popis,
tehnično dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 1. 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: oprema
knjižnice predvsem s pohištveno opremo na
265,72 m2, glede na popis opreme in zahtevane standarde. V manjšem obsegu strojna
oziroma računalniška oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe: lastna menica v
višini 10% od skupne ponudbene vrednosti;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo: izjava o bančni garanciji;

– za odpravo napak v garancijskem roku:
izjava in menica v višini 10%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok je 60 dni po prejemu in potrditvi
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: zoper ponudnika ne sme biti začet ali
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: Po zahtevah 42. člena ZJN v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo da zoper ponudnika ni uveden
postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
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: 4146-7/2006.

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: na TRR
01235-0100006141 Banka Slovenije.
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 navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, sejna soba ali drugi primeren prostor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4)
Dodatne
informacije:
Robert
Kastelic,Občina
Hrpelje-Kozina,
05/680-01-50; Nadja Mislej Božič: Kosovelova knjižnica Sežana, 05/731-00-31.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Občina Hrpelje-Kozina

Št. 430-421/2006-2

Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 281/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strežniški sistem v standardni omari z

UPS in preklopnikom ter namestitev in
vzpostavitev visoko razpoložljivega načina delovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, Vojkova cesta
55, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30264000–7, 30233130–1, 30217000–3,
30241000–0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop,.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila se izvede v dveh fazah, in
sicer:

Ob-17739/06

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek
za nabavo, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-25-53, faks 01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
I. Faza: Dobava
Opis blaga
1
2
3
4
5
6
7

UNIX strežnik višjega razreda s PA-RISC procesorji
UNIX strežnik nižjega razreda s PA-RISC procesorji
Zunanja diskovna enota z 10 SCSI diski
Strežniška omara 2m z UPS
Programska oprema za delovanje v visoko razpoložljivem načinu
Prevajalnik C++
Preklopnik za RS232 konzole

Količina
(kos, kpl)

CPV koda

2
1
1
2
1
1
1

30264000–7
30264000–7
30233130–1
30217000-3
30241000–0
30241000–0
30217000-3

II. Faza: Vzpostavitev celotnega sistema

8

Namestitev strežnikov

9

Vzpostavitev delovanja strežnikov v visoko razpoložljivem načinu
za potrebe SAP

Opomba: oprema se testira ca. 3 mesece po dobavi. Plačilo se izvede v dveh delih, in sicer 20-30% ponudbene cene v roku 30 dni po izstavitvi
računa po dobavi, ostalo plačilo po testiranju.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30 dni po prejemu računa na naročnikov naslov, in sicer po dobavi (20-30% ponudbene
cene) ostalo plačilo se izvede po testiranju
opreme (3 mesece).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni;
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
b) fotokopija priglasitvenega lista oziroma
vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES,
ne starejšega od 90 dni, fotokopija obrtnega
dovoljenja ne starejšega od 90 dni,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN-1-UPB1.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik (ne direktor!) ni vpisan v kazensko evidenco, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča oziroma pristojnega organa ne starejšega od 90 dni
za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki)
– potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
– original potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež ne starejše od 30 dni.
Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane

Fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
(ponudnik dokaže, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma ni imel blokiranega tran.
računa)
c) Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 2% (dva odstotka) od ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti
ponudbe. (Priloga št. 8),
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
(pet odstotka) od pogodbene vrednosti z
veljavnostjo vsaj 1 mesec čez trajanje pogodbe. (Priloga št. 10),
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini najmanj 2% od
vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj osem dni po preteku garancijske
dobe.
Bančne garancije ponudnik priloži le
v primeru, če vrednost ponudbe presega
30 mio SIT brez vključenega DDV.
III.2.1.3) Posebni pogoji – obvezna dokazila:
V mapo vloži poglavje III – obrazec s
podatki o ponudniku,
1. priloga št. 2: ponudba – cena,
2. priloga št. 3: ocenjevalna preglednica,
3. priloga št. 9: izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (IV/1; posebni pogoj),
4. priloga št. 11: izjava banke o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (IV/1; posebni pogoj),
5. priloga št. 4: krovna izjava, (IV/1; posebni pogoj)
6. priloga št. 5: izjava ponudnika pod materialno in … (IV/1; posebni pogoj),
7. priloga št. 6: izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih, (IV/1; posebni pogoj),
8. priloga št. 7: izjava o ustreznosti ponujenih artiklov, (IV/1; Posebni pogoj),
9. priloga št. 1: tehnične specifikacije,
(IV/1; posebni pogoj),
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10. priloga št. 13: vzorec prodajne pogodbe,
11. priloga št. 14: certifikati za HP-UX
administracijo (2 kom) in Service Guard (2
kom),
12. priloga št. 15: referenca o postavitvi
sistema v visoko razpoložljivem načinu delovanja v povezavi s SAP.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Zahteve in pogoji naročnika
Strežniška oprema mora biti v skladu s
tehničnimi specifikacijami naročnika. (Priloga št. 1)
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-421/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 281/2006-ODP) na transak
cijski 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
1119119-7141998-00000281) 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: 9. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do podpisa pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jurij
Dobravec, tel. +386(0)4/578-02-00, e-pošta:
zrs@tnp.gov.si, faks +386(0)4/578-02-01,
internetni naslov naročnika: www.tnp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta
27, 2460 Bled, Slovenija, v roke: Jurij Dobravec, tel. +386(0)4-578-02-00, e-pošta:
zrs@tnp.gov.si, faks +386(0)4-587-02-01.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 2460
Bled, Slovenija, v roke: Jurij Dobravec, tel. +386(0)4-578-02-00, e-pošta:
zrs@tnp.gov.si, faks +386(0)4-587-02-01.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27,
2460 Bled, Slovenija, v roke: Jurij Dobravec, tel. +386(0)4-578-02-00, e-pošta:
zrs@tnp.gov.si, faks +386(0)4-587-02-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: stekla in kupola opazovalnice ter
oprema vrta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Triglavski narodni
park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 16,446.000 SIT.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: nabava in montaža stekel ter polkrožne kupole za opazovalnico na strehi info središča
Triglavskega narodnega parka na Bledu.
Nabava in namestitev tehnične opreme
skalnjaka in dobava ter posaditev drevja
in zelenja na vrtu pred poslovno stavbo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
26.11.0000–2, 02.50.0000–9, 31.62.4000–6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: stekla opazovalnice s podložno
konstrukcijo ter kupole s konstrukcijo
1) Kratek opis: stekla opazovalnice s podložno konstrukcijo ter kupola s konstrukcijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
26.11.0000-2.
3) Količina ali obseg: obseg s podrobnim
seznamom in skicami je v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,518.000
SIT.
Sklop št. 2
Naslov: tehnična oprema, drevesa in
druge rastline za avditorij in sklanjak
1) Kratek opis: tehnična oprema, drevesa in druge rastline za avditorij in skalnjak.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02.50.0000-9.
3) Količina ali obseg: obseg s podrobnim
seznamom je v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,560.000
SIT.
Sklop št. 3
Naslov: informacijske in označevalne
table
1) Kratek opis: informacijske in označevalne table.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.4000-6.
3) Količina ali obseg: obseg je v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,368.000
SIT.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1 Stekla opazovalnice s podložno
konstrukcijo ter kupola s konstrukcijo;
Sklop 2 Tehnična oprema, drevesa in
druge rastline za avditorij in skalnjak;
Sklop 3 informacijske in označevalne
table.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 16,446.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 13. 6. 2006, zaključek 25. 9. 2006.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudnikove cene.
Garancija za dobro izvedbo del v višini
5% od ponudnikove cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari, v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti);
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira

iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Dokazila so:
a) izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
b) potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in 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:
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: reference v sklopu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 10. 7. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2006 ob 12. uri; Ljubljanska cesta 27, 4260
Bled.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; sredstva Phare.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev ponudb: Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
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VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mop@gov.si,
tel. +386/1/478-74-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/mop/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obevstila:
16. 6. 2006.
Triglavski narodni park
Št. 430-185/2006/3
Ob-17786/06
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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
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 dokumenatcijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) pod
ročja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske
opreme, št. 430-185/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, 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 informacijske opreme, ki obsega naslednje
sklope:
sklop 1: osebni računalniki,
sklop 2: prenosni računalniki,
sklop 3: strežniki,
sklop 4: tiskalniki,
sklop 5: omrežna oprema,
sklop 6: skenerji,
sklop 7: usmerjevalniki CISCO.
Zahteva po točno določenem blagu iz
sklopa 7 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.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: osebni računalniki
1) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov..
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: osebni računalniki
osnovni (DP-02) 227 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 52,210.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: prenosni računalniki
1) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: prenosni računalniki (DP-29) 28 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,712.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: strežniki
1) Kratek opis: dobava strežnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: strežniki (DP-16)
16 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 21,745.678
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: tiskalniki
1) Kratek opis: dobava tiskalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg:
– namizni laserski tiskalnik A4 (TI-06) 63
kosov,
– omrežni laserski tiskalnik A4 (TI-06) 25
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,220.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: omrežna oprema
1) Kratek opis: dobava omrežne opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg
– Ethernet stikalo 4 (ES-06) 11 kosov,
– Ethernet stikalo 4 (ES-07) 5 kosov.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 5,392.322
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: skenerji
1) Kratek opis: dobava skenerjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: skener A4 (SK-01)
10 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 220.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: usmerjevalniki Cisco
1) Kratek opis: dobava usmerjevalnikov
Cisco.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: Cisco 2821HSEC/K9 15 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 34,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: zahteva po točno določenem blagu iz sklopa 7 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 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:
140,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.l.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 mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo

Stran

4946 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

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,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnična dokumentacija ponujene
opreme,
– tehnična specifikacija ponujene opreme,
– podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-185/2006.
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: 30. 7. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43018506, 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: 31. 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: 1. 8.
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.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; 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, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17806/06
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-44-33.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/301091.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za prvo in nujno medicinsko pomoč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča Civilne zaščite
Mestne občine Ljubljana v Rojah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Reanimacijska torba/nahrbtnik (35
kosov):
– nahrbtnik se lahko se nosi kot nahrbtnik (z naramnicami za obe rami) ali kot torba (z dodatno naramnico za eno ramo),
– mere 60 x 40 x 27 cm,
– rdeče barve,
– material cordura,
– dotisk zvezda življenja in ime društva,
– varnostni odsevni trakovi,
– pasovi za nošenje na hrbtu spravljeni v
zunanjem neodvisnem žepu,
– na pokrovu torbe nosilci za drobni inventar,
– v pokrovu žep za opeklinske komprese,
– nastavljive/prestavljive pregrade za
opremo v notranjosti,
– vsaj trije zunanji žepi.
Vsebina:
1. opeklinske komprese:
Splošne lastnosti:
– antiseptično delovanje,
– količina gela na velikost 10 x 10 min.
45 g,
– osnova opeklinske komprese – pletena
poliesterska mrežica,
– temperatura shranjevanja od -5 do
+35 °C,
– rok uporabe (sterilnost) 5 let.
Količina in mere: 2 kosa 5 x 15 cm, 2
kosa 10 x 10 cm, 2 kosa 10 x 40 cm, obrazna maska 30 x 40 cm z odprtinami za oči,
nos in usta.
2. opeklinski gel v dispenserju – 2 kosa,
3. jeklenka s kisikom: aluminijasta, lahka
2 litrska jeklenka (bele barve) z regulatorjem
pretoka kisika 0-15 l/min. Navoj na jeklenki
in regulatorju ¾ – 1 kos,
4. trivolumenski dihalni balon za odrasle, mladino in otroke, silikonski. Silikonske
obrazne maske velikost 5,3,1. Dihalni balon
mora omogočati oskrbo bolnika, ki ne diha,
ki diha sam ali hiperventilira (prekonektiranje sestavnih delov balona). V kompletu naj
bo tudi rezervoar za kisik in vezna cev za
povezavo z jeklenko – 1 komplet,
5. ustno žrelni tubusi velikosti 0, 1, 2, 3,
4, 5 – 1 komplet,
6. ročni aspirator, 300 ml (z možnostjo
regulacije vsaj dve stopnji npr. 50/100%)
– 1 kos,
7. astro folija – 2 kosa,
8. univerzalne škarje za rezanje odpornih, trših materialov (npr. usnje, neopren,
…) – topa konica – 1 kos,
9. škatla zaščitnih rokavic za enkratno
uporabo iz nitrila (netalkane) – 100 kosov,
10. alu opornice (dolžina) v roli za imobilizacijo ekstremitet – 3 role,
11. univerzalna enodelna trda vratna
opornica za odrasle, nastavljiva (vsaj 4 velikosti) - 1 kos,
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12. univerzalna enodelna trda vratna
opornica za otroke, nastavljiva (vsaj 3 velikosti) – 1 kos,
13. maska za aplikacijo kisika v visokih
koncentracijah, z rezervoarjem, za enkratno
uporabo (ohio maska) – 2 kosa,
14. potrošni obvezilni material:
– bombažni krep povoj 6 cm x 5 m,
8 cm x 5m, 10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m
– vse po 2 kosa,
– trikotna
ruta,
surova,
100 x 100 x 140 cm – 7 kosov,
– sterilna vpojna gaza 0,2 m, 0,4 m,
0,8 m – vse po 2 kosa,
– sterilen vatiranec 25 x 15 cm – 2
kosa,
medicinski lepilni trak 5 cm in 2,5 cm
– po 2 kosa.
2. Zajemalna nosila (35 kosov) s štirimi
nastavljivimi pasovi in univerzalno oporo za
glavo. Vsak pas mora biti enodelen in mora
imeti avtomobilsko kovinsko sponko za zapiranje/stikanje. Pasovi morajo biti oranžne
barve.
Ostale lastnosti nosil:
– nastavljive morajo biti po dolžini,
– teža praznih nosil ne sme presegati
8 kg,
– nosilnost nosil je 159 kg,
– omogočati morajo rentgensko slikanje
hrbtenice,
– material mora biti lahek za čiščenje in
vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima 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.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustre-

znega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-161/2006-15.
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: 13. 7. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje uporabo 84. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Alenka Rednjak, urad župana in splošnih zadev,
Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-14, faks 03/896-16-54,
elektronska pošta: informatika@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Marko Mraz, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-00, faks 03/896-16-54, elektronska pošta: informatika@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kon-
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taktna oseba: Klavdija Šarkan, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-00,
faks 03/896-16-54, elektronska pošta: klavdija.sarkan@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: sprejemna@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) 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 B-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup računalniške opreme za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sedež Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije oziroma specifikacije, in opisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: strežnik,
– sklop 2: brezžično omrežje,
– sklop 3: komunikacijska omara s pripadajočo opremo,
– sklop 4: monitor LCD 17'',
– sklop 5: monitor LCD 19'',
– sklop 6: osebni računalnik 1,
– sklop 7: osebni računalnik 2,
– sklop 8: tiskalniki,
– sklop 9: multifunkcijski tiskalnik,
– sklop 10: prenosni računalnik 1,
– sklop 11: prenosni računalnik 2,
– sklop 12: dodatna oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni
bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
poslovanjem ni v kazenskem postopku;
– 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 podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
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mesecih pred oddajo ponudbe dospele neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom
o davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatki o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred oddajo
ponudbe blokiran transakcijski račun;
– da izkaže, da ima izkušnje z dobavo in
montažo strežniške opreme in/ali brezžičnega omrežja z dvema referencama v enaki ali
višji vrednosti ponudbene vrednosti z DDV;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa;
– da ponudba velja najmanj do 14. 9.
2006;
– ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(pravna oseba – gospodarska družba predloži potrdilo za pravno osebo, samostojni
podjetnik – posameznik predloži potrdilo za
fizično osebo;
3. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in poslovanjem;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register;
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe – gospodarska
družba: BON – 2,
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je opravil vsaj dve tovrstni deli za dobavo in
montažo strežniške opreme in/ali brezžičnega omrežja;
2. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
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.
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IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 465-08-0008/2006
– 271 – 07.
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 14. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 7. 2006 ob 11. uri, Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, Velenje, sejna soba, št.
28/1 (Urad župana).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-17813/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina,
kontaktna oseba: Anita Skale, pomočnica
ravnateljice, Kidričeva 24, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/81-83-600, faks
03/81-83-606, elektronska pošta: OS1Rog.Slatina@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VIZ I. Osnovna šola
Rogaška Slatina, Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina.
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: za dve
leti:
l. skupina: kruh in pekovski izdelki,
ll. skupina: pecivo,
lll. skupina: meso,
lV. skupina: perutninsko meso in izdelki,
V. skupina: mesni izdelki,
VI. skupina: mleko,

VII. skupina mlečni izdelki,
VIII. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje.
IX. skupina: konzervirana zelenjava,
sadje in ribe,
X. skupina: sveže in zmrznjene ribe,
XI. skupina: jajca,
Xll. skupina: sadni sokovi in sirupi,
XIII. skupina: jušne zakuhe in testenine,
XIV. skupina: čaji,
XV. skupina: zmrznjen program zele
njava,
XVI. skupina: zmrznjeni izdelki,
XVII. skupina: ostalo prehrambeno
blago.
Ponudniki lahko ponudijo tudi samo posamezno skupino.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2006 in/ali konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz posamezne skupine ali podskupine predračuna
naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
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 – 60 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 5 točk,
5. reference – 5 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 14. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
transakcijski račun št. 013066030677916
pri Banki Slovenije – Ministrstvo za finance
Uprava za javna plačila – Urad Žalec s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
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: do 1. 9. 2006.
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: 25. 7. 2006
ob 9. uri; I. Osnovna šola Rogaška Slatina,
Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
VIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
Št. 2/2006
Ob-17918/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenski etnografski muzej, kontaktna
oseba: Jasna Senčur, Metelkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-87-00, faks
01/300-87-36, elektronska pošta: uprava@etno-muzej.si,
internetni
naslov:
www.etno-muzej.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
prijave za sodelovanje/ projekte: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža razstavne
opreme za stalno razstavo v Slovenskem
etnografskem muzeju v Ljubljani.
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: konec 20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po 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: 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.3.1) 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:
1. ponudbena cena 40%,
2. reference za enaka oziroma podobna
dela 50%,
3. garancijski rok 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
Cena: 25.000 SIT (skupaj z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun SEM št. 01100-6030376834 pri UJP
Ljubljana, ID št. za DDV SI99955407.
Dokazilo o opravljenem plačilu z naslovom in davčno številko poslati po faksu
01/300-87-36.
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: do 20. 10. 2006.
IV.3.7) Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 18. 7. 2006 ob 12. uri; Slovenski
etnografski muzej, Metelkova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Slovenski etnografski muzej
Ob-17931/06
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.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: JN 13/2006 MA (multifunkcijski aparati).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzdrževanje multifunkcijskih digitalnih fotokopirnih aparatov za potrebe
DURS po odprtem postopku. Dobava in
montaža naprav ter vzdrževanje bo izvršena po vseh lokacijah naročnika v Sloveniji
(za podrobnejše informacije glejte razpisno
dokumentacijo).
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vseh lokacijah naročnika po Sloveniji. Natančen spisek lokacij bo
priložen končni pogodbi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. 1 kos – Multifunkcijska naprava tip 1:
barvna, min. 25 k/min z vzdrževanjem v
življenski dobi;
II. 1 kos – Multifunkcijska naprava tip 2:
črno-bela, min. 50 k/min. z vzdrževanjem v
življenski dobi;
III. 23 kosov – Multifunkcijska naprava tip
3: črno-bela, min. 35 k/min. z vzdrževanjem
v življenjski dobi.
Natančna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti nepreklicno bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 2,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
30. 10. 2006.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe,
kot razvezni pogoj, naročniku izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti pogodbe za dobavo in montažo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni od datuma prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2005, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki morajo, če skupna ponudbena
vrednost z DDV presega 50.000.000,00 SIT,
v ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Za natančnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti najmanj eno potrjeno listino »Potrdilo
za referenco« o dobavi fotokopirnih ali multifunkcijskih naprav v pogodbeni vrednosti
najmanj 10,000.000 SIT z DDV v obdobju
od 1. 1. 2004 do datuma objave tega javnega razpisa. Pogodbe se ne seštevajo. Za
dobavljene aparate iz referenčne pogodbe
mora imeti ponudnik sklenjeno vzdrževalno
pogodbo.
Ponudnik mora od proizvajalca ali principala pridobiti izjavo, da bo slednji prevzel
pogodbene obveznosti vzdrževanja, servisiranja in dobave rezervnih delov in potrošnega materiala v življenjski dobi stroja, v
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primeru, da jih pogodbeni izvajalec iz kakršnega koli razloga ne bi izpolnil. Izjava mora
biti podpisana s strani odgovorne osebe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-43/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika: www.durs.gov.si v direktoriju javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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. 10. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 9.30, na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-17932/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robert
Ludvik, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-63, faks 01/300-39-11, elektronska pošta: robert.ludvik@zd-lj.si, internetni
naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-9/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija, razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 8. 2006, konec 1. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
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– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– obrazec ponudbe,
– izpolnjena pogodba,
– specifikacija ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevane plačilne pogoje,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem;
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da bo ponudnik zagotovil preizkus ponujene računalniške opreme,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja dobavo rezervnih delov,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevani odzivni čas in čas za odpravo okvare;
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnem naslovu www.zd-lj.si v rubriki Informacije; Javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 28. 8. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo pred
odpiranjem predložiti pisna pooblastila.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 12. uri, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, II. nadstropje,
sejna soba št. 26.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17933/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
RTG filmi in sredstva za razvijanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena 14-mesečna vrednost: 33,800.000 SIT
(brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2006, konec 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba presega 10,000.000 SIT
brez DDV, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
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– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– katalogi, prospekti,
– izjava ponudnika, da ponujeni izdelki
ustrezajo tehničnim zahtevam ZDL,
– izjava o kompatibilnosti ponujenih izdelkov z obstoječo opremo ZDL,
– izjava ponudnika, da zagotavlja možnost preizkusa ponujenih izdelkov,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih del,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 7. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 06803107.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 10.
ure, Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava
II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova 9,
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana –
Uprava II. nad., sejna soba (soba št. 26),
Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17935/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-06/93-2/27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 3 osebnih vozil za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer:
3 vozila iste znamke in istega tipa višjega

srednjega razreda s štirimi ali petimi vrati
z bencinskim ali diesel motorjem prostornine med 1900 in 2000 ccm.
Zahtevane lastnosti vozila so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup 3 osebnih vozil za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer:
3 vozila iste znamke in istega tipa višjega
srednjega razreda s štirimi ali petimi vrati z
bencinskim ali diesel motorjem prostornine
med 1900 in 2000 ccm.
Zahtevane lastnosti vozila so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 6. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu računa (za vsako vozilo
posebej).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti,
določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski pogoji,
– dobavni rok,
– cena odkupa rabljenih vozil.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044-06/93-2/26.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki
ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih pripomb, ki se nanašajo na postopek
odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o odpiranju ponudb, morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006
ob 13. uri; Prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki so dolžni odkupiti naslednja
rabljena osebna vozila:
BMW 530, datum prve registracije 3. 12.
2002, število prevoženih kilometrov na dan
21. 3. 2006 je bilo 126.695 km;
Citroen C5 1.8, datum prve registracije
26. 7. 2001, število prevoženih kilometrov
na dan 21. 3. 2006 je bilo 52.142 km;
Renault Laguna 1.8, datum prve registracije 19. 11. 2001, število prevoženih kilometrov na dan 21. 3. 2006 je bilo 86.977 km;
Renault Laguna 1.6, datum prve registracije 5. 6. 1998, število prevoženih kilometrov
na dan 21. 3. 2006 je bilo 150.031 km.
Ostali podatki o vozilih so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Ogled rabljenih vozil bo v četrtek, 29. 6.
2006 med 12. in 14. uro v garažah državnega zbora, Kongresni trg 2, Ljubljana (nasproti sidra). Dodatne informacije glede odkupa
in glede zahtevanih tehničnih lastnosti novih
vozil daje Andrej Bavčar, tel. 01/478-97-12,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
15,000.000 SIT (3 x 5,000.000 SIT).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-18019/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestni muzej Ljubljana, kontaktna oseba: Irena
Veselko, Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-25-02, faks 01/241-25-40,
elektronska pošta: irena.veselko@mm-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vitrine, podstavki, nosilne strukture in
druge konstrukcije in 3 D elementi, grafike ter interakcije za razstavo Mestnega
muzeja Ljubljana Obrazi Ljubljane v kleti
in 1. nadstropju Turjaške palače na Gosposki 15, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gosposka 15, Ljubljana.
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: konec 20. 12. 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Mestni muzej Ljubljana
Ob-18025/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Razvojna agencija Savinja, GIZ, kontaktna oseba: Alenka Doler, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-68-66, faks 03/713-68-70, elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni
naslov: www.ra-savinja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava opreme za VEM
točko Spodnje Savinjske doline.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava opreme za VEM točko Spodnje
Savinjske doline vključuje tri sklope:
– dobava opreme in zunanja ureditev
agencije,
– dobava pisarniške opreme,
– dobava in montaža računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Razvojna agencija Savinja,
GIZ, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.40.00-4, glavni besednjak dodatni
predmeti: 36.12.10.00-5, 30.23.12.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.40.00-4.
2) Kratek opis: zunanja oprema – ureditev zunanjega prostora vstopne točke VEM
dobava in montaža – drog za zastavo, samostoječa oglasna tabla – vitrina, tabla na
objektu.
3) Obseg ali količina: dobava in montaža: drog z zastavo 1 kom, samostoječa
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oglasna deska – vitrina 1 kom, tabla na
objektu 1 kom.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 14 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
2) Kratek opis: pisarniška oprema – ureditev pisarne vstopne točke VEM, dobava
in montaža – odprta omara za registratorje,
mizna plošča. Polkrožni segment, kovinska
podporna noga, visoka omara za registratorje, miza za računalnik, pisarniški stol in
konferenčni stol.
3) Obseg ali količina: dobava in montaža
odprta omara za registratorje 1 kom, mizna
plošča 1 kom, polkrožni segment 1 kom, kovinska podporna noga 1 kom, visoka omara
za registratorje 1 kom, miza za računalnik
1 kom, pisarniški stol 1 kom in konferenčni
stol 2 kom.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 14 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
2) Kratek opis: računalniška oprema: računalniška in programska ureditev vstopne
točke VEM – računalnik z monitorjem, prenosni računalnik s torbico in USB ključem,
strežnik z monitorjem, multifunkcijska naprava, video projektor z visokokakovostnim
platnom, strojni požarni zid, enota za arhiviranje, čitalec pametne kartice, programska
oprema za arhiviranje podatkov, protivirusni program, Corel Graphics Suite X3, Programska oprema MS Office 2003 SB DSP
Edition, MS SBS Server 2003 standard za
10 uporabnikov.
3) Obseg ali količina: dobava, montaža
in vzdrževanje računalnik z monitorjem – 1
kom, prenosni računalnik s torbico in USB
ključem – 1 kom, strežnik z monitorjem – 1
kom, multifunkcijska naprava – 1 kom, video
projektor z visokokakovostnim platnom – 1
kom, strojni požarni zid – 1 kom, enota za
arhiviranje – 1 kom, čitalec pametne kartice
– 1 kom, programska oprema za arhiviranje
podatkov – 1 kom, protivirusni program – 1
kom, Corel Graphics Suite X3 – 1 kom, Programska oprema MS Office 2003 SB DSP
Edition – 1 kom, MS SBS Server 2003 standard za 10 uporabnikov – 1 kom.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 14 dni po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
obsega dobavo in montažo blaga za ureditev
zunanje opreme – drog za zastavo, vitrina,
tabla na objektu, pisarniške opreme – odprta
omara za registratorje, mizna plošča, polkrožni segment, kovinska podporna noga, visoka
omara za registratorje, miza za računalnik, pisarniški stol in konferenčni stol, računalniška
oprema – računalnik z monitorjem, prenosni
računalnik s torbico in USB ključem, strežnik
z monitorjem, multifunkcijska naprava, video
projektor z visokokakovostnim projekcijskim
platnom, strojni požarni zid, enota za arhiviranje, čitalec pametne kartice, programska
oprema za arhiviranje podatkov, protivirusni
program NOD 32, Coral Graphics Suite X3,
Programska oprema MS Office 2003 DSP
Edition, MS SBS Server 2003 standard za

10 uporabnikov. Pripadajoča oprema bo v
podporo svetovalcem v okviru vstopne točke
VEM. Ocenjeni stroški vseh sklopov z DDV:
40.032,67 EUR.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 14 dni po podpisu pogodbe na sedežu agencije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 39 dni od oddaje naročila, začetek: 23. 6. 2006 in/ali konec 31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za predplačilo,
– garancija za dobro izvedbo del (10%)
vrednosti pogodbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% cene naročila po podpisu pogodbe ob predložitvi garancije za dobro izpolnitev pogodbe in jamstva, ki zagotavlja celotno vračilo tega predhodnega financiranja;
– 10% cene naročila kot plačilo neplačane razlike po končanem prevzemu blaga.
Dolžni zneski se plačajo najkasneje v
45 dneh po prejemu računa. Plačilo bo naročnik izvedel v tolarjih (SIT) po nakupnem
tečaju EUR Banke Slovenije na dan pred
plačilom.
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) niso v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) niso spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanj, ki je bilo dokazano s
sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) so izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) niso predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočne razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) niso v postopku javnih naročil ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz
proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo
z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih;
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke / UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika za preteklih 5 let.
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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:
7175103-03-01-0005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila 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: 3 mesece in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: širša javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006 ob
8. uri, Razvojna agencija Savinja, GIZ.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Nacionalni program Phare 2003,
Ekonomska in socialna kohezija, Vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu« (One
–stop-shop) Naslov projekta: »VEM« točka
Spodnje Savinjske doline, št. pogodbe o
donaciji: 7175103-03-01-0005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Razvojna agencija Savinja, GIZ

Gradnje
Ob-18012/06
Popravek
V javnem razpisu »Gradnja Podružnične
osnovne šole Ponikva«, naročnika Občina
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63 z
dne 16. 6. 2006, Ob-17133/06, se doda izpadla točka:
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Uredništvo
Št. 66305-38/2006/6
Ob-17656/06
Podaljšanje roka
V javnem razpisu za adaptacijo obstoječega objekta in gradnja prizidka za Varstveno delovni center Polž, Maribor, objavljenem v Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15526/06, se spremeni:
– točka IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali prijava za sodelovanje: 20. 7. 2006
do 10. ure;
– točka IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 7. 2006 ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Slovenska 54, Ljubljana.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za predložitev ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 603-3/01

Ob-17804/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu »Izgradnja OŠ Bizeljsko«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

55 z dne 26. 5. 2006, Ob-14599/06 ter popravek objavljen v Uradnem listu RS, št.
59-60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16050/06, se
spremenijo točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas, kraj: 22. 6. 2006,
do 12.30 ure, sejna soba Občine Brežice.
Občina Brežice
Št. 66305-10/2006/6
Ob-17929/06
Podaljšanje roka
V javnem razpisu za GOI dela ter zunanjo ureditev pri gradnji Malega doma Barja,
Škofljica, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 57 z dne 2. 6. 2006, Ob-15525/06, se
spremeni:
– točka IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali prijava za sodelovanje: 19. 7. 2006
do 10. ure;
– točka IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2006 ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Slovenska 54, Ljubljana.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za predložitev ponudb.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 403-1060/2006
Ob-17665/06
Popravek
V javnem naročilu za projektiranje in
gradnjo (po sistemu »funkcionalni ključ v
roke«) po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik – pristave (EŠD 8765 in 670) – objekt D in objekt
T (krak B), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 60 z dne 9. 6. 2006, št. objave 229/06,
Ob-16426/06, se v točki II.3) za besedo »začetek« doda beseda »najkasneje«.
Ministrstvo za kulturo
Št. 403-1059/2006
Ob-17667/06
Popravek
V javnem naročilu za projektiranje in
pridobitev dokumentacije za celoten objekt
gradu Pišece in gradnja za funkcionalno
usposobitev dela gradu Pišece (EŠD 524),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
9. 6. 2006, št. objave 328/06, Ob-16425/06,
se v točki II.3) za besedo »začetek« doda
beseda »najkasneje«.
Ministrstvo za kulturo
Ob-17923/06
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo javnega naročila gradenj, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006, Ob-16952/06,
objavljamo popravek:
II.2.1.) Celotna količina in obseg:
2. sklop: Hrastnik – izvedba armiranobetonskega montažnega objekta na obstoječe temelje, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 1530,05 m².
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
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Ob-17943/06
Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku:
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, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006, Ob-16978/06 se točke IV.3.2), IV.3.3)
in IV.3.7.2) pravilno glasijo:
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: 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: 5. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 027/06

Ob-17969/06
Popravek
V javnem razpisu Odvodnja in čiščenje
odpadnih voda v povodju spodnje Save – čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
55 dne 26. 5. 2006, Ob-14669/06 in v Uradnem glasilu EU, št. 2006/S 99-105891 dne
26. 5. 2006 se popravijo naslednje točke:
III.1.1 Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo
ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji
Potrdila o izvedbi.
Občina Sevnica
Ob-17513/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Plužna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Plužna pri Bovcu.
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 10. 8. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 7. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 12. uri, V prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-17514/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja dela kanalizacije Žaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žaga pri Bovcu.
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 10. 8. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, izjava o bančni
garanciji za dobro izvedbo del in odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 5. 7. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumetnacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 10. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 12.20; v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-17517/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,

kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 009-02/2006-06/JŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega omrežja Mali Segovci–Plitvica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izgradnje vodovoda je v k.o. Apače, k.o. Segovci in k.o.
Plitvica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovodnega omrežja Mali Segovci–
Plitvica v dolžini 4300 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem
javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih vsaj trikrat pozitivno ocenjen
glavni izvajalec pri izvedbi podobnih del v
vrednosti nad 30 mio 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:
009-02/2006-06/JŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR račun Komunala Radgona d.o.o.,
št. 02341-0255109267, iz katerega so razvidni naslednji podatki (firma, točen naslov,
davčna št. – sklic nakazila, namen nakazila
– vodovod Mali Segovci–Plitvica).
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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.
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 se dokazujejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 11. uri; velika sejna soba občinske uprave – Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.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: 14. 6. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.
Ob-17519/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Blanka Šmit, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-700,
faks 03/56-64-011, elektronska pošta:
blanka.smit@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: NR-BIRO Niko Rostohar
s.p., kontaktna oseba: Niko Rostohar, Jevšnikova 28, 1412 Kisovec, Slovenija, tel.
041/643-861, faks 03/56-72-361, elektronska pošta: nr-biro@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija Kulturnega doma Mlinše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi – KS
Mlinše.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/PC): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma avgust 2006
in konec oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v letu
2006 do 3,7 mio SIT po situacijah z min.
90 dnevnim rokom, preostanek se zagota-

vlja kot predobremenitev proračuna za leto
2007 pod pogoji 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
ne smejo biti starejši od 60 dni od datuma
oddaje ponudbe).
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje – kazenska evidenca,
da v preteklih petih letih pred objavo naročila, ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih
dejanj (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja v
zadnjih petih letih niso bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani v kazensko evidenco
(obrazec iz razpisne dokumentacije).
3. Ponudnik mora sprejemati vse pogoje
razpisne dokumentacije in ne sme dati zavajajočih podatkov.
Dokazilo: potrjena obrazca izjav ponudnika (obrazca iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe).
2. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, do podizvajalcev, dobaviteljev
blaga in kooperantov pa mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti.
Dokazila:
– BON-1 in BON-2 (dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe),
– originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran (dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb),
– potrjen obrazec izjave ponudnika po
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skih porabnikov s prilogo-mnenjem pooblaščenega revizorja (obrazec iz razpisne dokumentacije),
– izpolnjen in potrjen obrazec izjave ponudnika o plačilnih pogojih (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izpolniti seznam najvažnejših izvedb gradenj.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije, podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
2. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo,ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04) in razpolagati z zadostnim
številom strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo naročila.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi dokazili o delovnem razmerju in izobrazbi za odgovornega vodjo
del.
3. Izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04).
Dokazilo: fotokopija zavarovalne police
ali lastna izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo o sklenitvi tovrstnega
zavarovanja.
4. Razpolagati mora z ustrezno strojno
mehanizacijo za izvedbo del.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba (podrobnosti, merila in
vrednotenje v razpisni dokumentaciji).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku
za družbene dejavnosti na sedežu Občine
Zagorje ob Savi.
Cena: 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 12.000 SIT na račun proračuna 01342-0100018358 pri Banki Slovenije.
Ogled projekta je možen vsak delovni
dan po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 7. 2006 do 13.
ure ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 13.30; v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi.
VI.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: 14. 6. 2006.
Občina Zagorje ob Savi

Stran

4956 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

Ob-17522/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktni osebi:
Metod Kropar in Andreja Jerala, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820,
elektronska pošta: Metod.kropar@cerklje.si,
Andreja.jerala@cerklje.si, internetni naslov:
www.cerklje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-28/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Ambrož–Škrjančevo–
Stiška vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vasi Ambrož, Stiška vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda Ambrož–Škrjančevo–Stiška
vas.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu pogodbe, konec: oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročilo financirata Občina Cerklje na
Gorenjskem in Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika;
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno oziroma izjavo, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
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suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe;
– potrdilo, da ima poravnave davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta:
2003, 2004 in 2005).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po predpogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-28/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 11. ure do 14. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: Občina Cerklje
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 24.000 SIT
na račun 01212-0100006686, sklic 18
75116-7130007-04302806.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 430-0015/2006
Ob-17524/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Marija Lužnik, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija,
tel. 04/580-91-00, faks 04/580-91-09, elektronska pošta: obcina@zirovnica.si, internetni naslov: www.zirovnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja povezovalnega fekalnega kanala
od ČN Smokuč do naselja Studenčice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ČN Smokuč–Studenčice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 45.21.41.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja povezovalnega fekalnega kanala od
ČN Smokuč do naselja Studenčice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2006 in/ali konec
1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačevanje 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 o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen, da ni v prisilni poravnavi, stečaju
ali likvidaciji, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu z zakonom, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
da je ekonomsko – finančno sposoben in
ima dovolj tehničnega osebja ter opreme za
izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
vpis pri pristojnem davčnem organu, izjava
na obrazcu naročnika o nekaznovanju, potrdilo pristojnega sodišča oziroma davčnega
urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 (ali potrdilo poslovne banke) oziroma
davčna napoved za leto 2005 ter potrdilo
banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih gradenj v zadnjih petih letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe, seznam tehničnega osebja in opreme za izvedbo javnega
naročila, izjava o prostih kapacitetah v času,
ki je predviden za izvedbo javnega naročila,
podatki o izobrazbeni in strokovni kvalifikaciji oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje
ter podatki o povprečnem številu zaposlenih
delavcev in vodstvenega osebja v zadnjih
treh letih, izjava o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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 10. 7. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati na račun št. 01392 – 0100007760,
sklic 18 76902 – 7130007 – 00062006 in ob
prevzemu razpisne dokumentacije predložiti
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 14.30; Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Občina Žirovnica
Ob-17526/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Milan Šoštarič, dipl. ing. kem., 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: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Milan Šoštarič, dipl. ing. kem.,
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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Anica Šketa, tajništvo, 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Braslovče, kontaktna oseba: Anica Šketa,
tajništvo, 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.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: 430-1/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Osnovna šola Braslovče, rekonstrukcija
in delna namenska sprememba stavbe
in izgradnja telovadnice, II. in IV. faza
dokončanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, Občina Braslovče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: prizidek
objekta šolske telovadnice in pripadajočih
prostorov, rekonstrukcija obstoječe telovadnice za namen šolskih prostorov, rekonstrukcija in dograditev obstoječe kotlovnice
in ureditev ogrevanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2006 in/ali konec 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 50 mio
SIT, ki mora veljati najmanj 90 dni od dneva
uradnega odpiranja ponudb;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del in jo bo izbrani izvajalec predložil
naročniku v 10 dneh po podpisu pogodbe.
Veljavnost garancije 30 dni preko veljavnosti
pogodbenega roka;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% vrednosti opravljenih del in jo
bo izbrani izvajalec predložil naročniku ob
primopredaji objekta z rokom veljavnosti 30
dni preko izteka splošne garancijske dobe,
ki je po pogodbi;
– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval opravljena dela do 85% vrednosti del po pogodbi v roku 60 dni od dneva
potrditve situacije s strani vodje strokovnega
nadzora, zadnjih 15% pa v roku 60 dni od
dneva pisnega prevzema objekta in odpravi
vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države v katerem ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek,
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne državne ali lokalne dajatve,
v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat,
ki ima sedež v tujini, da je poravnal v RS
tiste davke, ki bi jih moral poravnati,
7. da je finančno in poslovno sposoben,
da kandidatov TRR v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran,
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
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pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi,
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z 2.
členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu,
2. kopijo dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost). Če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
zakona dovoljenje potrebno,
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1), da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
5. potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence, da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek
oziroma drug sorodni postopek,
6. izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo, da izpolnjuje pogoje
iz 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS,
2. obrazec BON1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TRR ponudnika ni bil blokiran v preteklih
šestih mesecih,
3. poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,
2. dokazila za odgovornega vodjo del v
skladu z ZGO 1-UPB1,
3. izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah na sorodnih objektih, iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet v
letu 2006,
4. izjava o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme,
5. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
6. navedba izvedenih sorodnih projektov in priporočila naročnikov. Ponudnik mora
navesti najmanj šest referenčnih objektov,
po dva za vsako referenčno leto (l. 2003,
2004 in 2005). Dela na vsakem referenčnem objektu morajo presegati vrednost 350
mio SIT z DDV. Vrednost vsaj enega pa
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mora presegati 500 mio SIT z DDV. Skupna
vrednost opravljenih del na navedenih in
potrjenih referenčnih objektih pa mora presegati 2.250 mio SIT z DDV,
7. dokazilo o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo v skladu z 33. členom ZGO
1-UPB1,
8. izjavo o sklenitvi zavarovalne police
z zavarovalnim kritjem najmanj na pogodbeni znesek, ki bo pokrivala vse nezgodne
primere vezane na obstoječi in novi objekt z
vinkuliranjem na naročnika,
9. izjava o transakcijskih računih ponudnika,
10. izjava, da bo vsaj 45% vrednosti del
po ponudbi izvedel z lastno delovno silo,
11. izjavo o sprejetih plačilnih pogojih,
12. terminski in finančni načrt,
13. kalkulativne osnove in cenike,
14. popis ponujene opreme, važnejših
dobav materialov in izdelkov,
15. izjava ponudnika, da nastopa s podizvajalci z udeležbo,
16. izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa in razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: 35.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete po predhodni najavi po telefonu vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure. Ponudnik mora
pred dvigom razpisne dokumentacije plačati
na TRR naročnika denarno nadomestilo za
materialne stroške. Nakazilo se izvede na
TRR št.: 01351 – 0100004434, Občina Braslovče s pripisom »R.D. OŠ Braslovče«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 15. uri; Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Braslovče
465-02-0010/2006-670-10
Ob-17552/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Vlasta Štajner, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-667, faks 03/89-61-641, elektronska pošta: vlasta.stajner@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
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3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta: bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-61-661, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: bernarda.cas-ceru@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – G – 10/06 VŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je asfaltiranje
parkirišča na Kardeljevem trgu v Velenju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: parkirišče na Kardeljevem
trgu, med stanovanjskimi bloki Kardeljev trg
4-10 in Stantetovo cesto 11-19.
Šifra NUTS: SLO.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 koledarskih dni (od uvedbe
izvajalca v delo).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva prejema pravilno
izstavljene in s strani nadzornika potrjene
situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
– da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred oddajo ponudbe dospele neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom
o davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatki o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred oddajo
ponudbe blokiran transakcijskega računa;

– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže, da je v letih 2001, 2002,
2003, 2004 in 2005 (relevanten je datum
končnega prevzema) opravil najmanj tri podobna dela v višini nad 20,000.000 SIT z
DDV. Za podobna dela se šteje izgradnja ali
obnova ceste in drugih prometnih površin;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da predloži seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da odgovorni vodja razpisanih del izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo posameznih del po 77. členu Zakona
o graditvi objektov in izkaže da je že bil vodja uspešno zaključenih podobnih del v višini
nad 20,000.000 SIT z DDV;
– da ima ponudnik zavarovano svojo odgovornost za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 10,000.000
SIT;
– da ponudnik predloži cenik kalkulativnih elementov (cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove
za plače);
– da nudi rok plačila 60. dan od dneva
prejema pravilno izstavljene in s strani nadzornika potrjene situacije;
– da ponudnik nudi najmanj 2 leti garancije za kvaliteto izvršenih del;
– da ponudnik predloži terminski plan
izvedbe;
pogoj: rok dokončanja del ne sme biti
daljši od 30 koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v delo;
– da ponudba velja najmanj do 11. 9.
2006;
– ostale pogoje navedene v točki 4. – sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za opravljanje
dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom
ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo;
4. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitev
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register;
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
6. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
7. ostale izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe – gospodarska
družba: BON – 2,
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;
2. seznam ključnih kadrov: izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec;
3. seznam najvažnejših gradenj odgovornega vodja del;
4. izjava ponudnika o garancijskih rokih:
izpolnjena, podpisana in žigosana;
5. predložen cenik kalkulativnih elementov;
6. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec ponudba in predložen terminski plan;
7. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in drugi predpisi ter standardi in
normativi, veljavni za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 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 11. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 11. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 35101-0009/2001-6/5
Ob-17553/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktni osebi: Ivan Kenda in Aleš Škorjanc, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-133 ali
01/83-18-132, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: ivan.kenda@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Pepca Podgoršek, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-118, faks
01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-133, faks 01/83-18-119.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste v Volčjem potoku, II.
faza (rekonstrukcija cestišča, meteorna
kanalizacija, javna razsvetljava, hodnik
za pešce).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokalna cesta Volčji potok–Rudnik pri Radomljah.
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: vključno z vsemi sklopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2006 in/ali konec
10. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 250.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami.
Naročniku je potrebno predložiti potrjene pozitivne reference za obdobje 2002–
2005.
Če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi
potrjene reference naročnika za ta dela.
Če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka.
Dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi.
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Potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
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.
BON 1 in BON 2.
Potrdilo o solventnosti ponudnika.
II.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.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.
1. ponudbena cena – 90%,
2. dodaten garancijski rok – 2%/leto.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo: ''RD – rekonstrukcija
ceste v Volčjem potoku, II. faza''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Občina Kamnik
Ob-17554/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalnih cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Grad in naselje
Dolnji Slaveči.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija LC 197200 Dolič-Križarka-Grad in
rekonstrukcija LC 197020 Motovilci-Večeslavci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: 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: nakazilo na TRR
občine: 01358-0100012433, s pripisom: javni razpis Rekonstrukcija lokalnih cest.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 18. 9. 2006 oziroma 60 dni od
prejema 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: 18. 7. 2006
ob 11. uri; Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
VI.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.
Občina Grad
Ob-17556/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, kontaktna oseba: Anton Rus, kom.
ing., Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-02-81, faks 01/780-79-23,
elektronska pošta: rus@dobrepolje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija javnih poti: JP 565340 Videm, JP 565500 Podgora in JP 565740
Tisovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: javne poti v Občini Dobrepolje: JP 565340 na Vidmu, JP 565500
v Podgori in JP 565740 v Tisovcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z izjavo kot garancija za resnost ponudbe; višina garancije je določena v razpisni dokumentaciji; ostale finančne garancije
(dobra izvedba posla in odprava napak v
garancijski dobi) so predpisane v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačal v skladu z razpisnimi pogoji.
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: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Dobrepolje št. 01220-4206223389
na sklic 00 351-05-06; dokazilo o plačilu s
pripisom »Rekonstrukcija JP«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
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 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: 14. 7. 2006
ob 10. uri; Občina Dobrepolje, Videm 35;
sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Anton Rus,
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Občina Dobrepolje
Ob-17557/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktni osebi: Darko
Hrovat in Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-156,
04/23-73-152, faks 04/23-73-107, elektronska pošta: darko.hrovat@kranj.si; bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-0221/2006-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Tomšičeve in Jenkove ulice v
Kranju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: staro mestno jedro Kranja.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.1 Splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 5. 9. 2006 (vzorec 1).
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s
trajanjem garancije 60 dni od poteka roka za
dokončanje del, in jo bo predložil najkasneje
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe (vzorec 2).
3. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1) Obvezni
depoziti in jamstva, mora ponudnik predložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji - izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zako-
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na dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne sli druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe).
4. Kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05).
5. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega
računa - dokazilo obrazca BON 1 in BON 2
ali za samostojne podjetnike zadnja odločba
o odmeri davka in poročilo banke, da račun ni
bil blokiran (dokazila ne smejo biti starejša od
2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
9. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za nedoločen
čas zaposlenih ljudi – dokazilo izpolnjena
tabela, priložiti pogodbo o stalni zaposlitvi
odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati
zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05); ponudnik
mora biti lastnik vsaj enega kamiona, enega
bagra ali rovokopača, enega vibracijskega
valjarja, enega finišerja in enega pisarniškoskladiščnega kontejnerja – dokazilo izpolnjena tabela.
10. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
11. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090006 pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za ureditev
Tomšičeve in Jenkove ulice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 5. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: 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.
Mestna občina Kranj
Št. 430/06-3655
Ob-17559/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Mitja Kolbl,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
+386/2/584-90-40, faks +386/2/581-16-10,
elektronska pošta: mitja.kolbl@ljutomer.si,
internetni naslov: www.ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija oziroma preplastitev lokalne ceste L-223160 Radoslavci – Gajševci
– Logarovci (v naselju Radoslavci).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skozi naselje Radoslavci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija oziroma preplastitev lokalne ceste
skozi Radoslavci v dolžini okrog 825 m,
vključno s sanacijo mostu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja
se financira iz sredstev naročnika in Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60 dneh od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju 60dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovni
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del ter razpoložljive
strojne in prevozne kapacitete,
– reference – seznam podobnih del v
zadnjih petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80 točk,
2. garancijski roki – 20 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 14. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693.
Priložiti je potrebno potrdilo DURS o davčnem zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 11. uri; sejna soba Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-17563/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črenšovci, kontaktna oseba: Stanko Lebar, Črenšovci, Ulica Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, Slovenija, tel.
02/573-57-56, faks 02/573-57-58, elektronska pošta: stanko@obcina-crensovci.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija dela lokalne ceste št.
050010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gornja Bistrica, Srednja
Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija dela lokalne ceste v dolžini
1280 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dva meseca od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (ZJN
47. člen).
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 ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN 42.a člen.
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 24. 7. 2006.
Cena: 30.000 SIT, valuta: pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na račun
3125-1009808936 – Atrij Odranci d.o.o., s
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pripisom – razpisna dokumentacija – rekonstrukcija lokalne ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 28. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 13. uri; Občina Črenšovci – sejna soba,
Črenšovci, ul. Prekmurske čete 20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
Javni razpis – ne odpiraj – rekonstrukcija
lokalne ceste.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Občina Črenšovci
Ob-17569/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca
Križ, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-15-59, faks 01/478-17-64,
elektronska pošta: gp.gs@gov.si, internetni
naslov: www.gsv.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šifra 45002-235/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova garažnega objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gregorčičeva 20, Ljubljana.
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: razvidna iz specifikacije del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT;
– izjava banke o predložitvi bančen garancije za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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;
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. 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;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje oziroma ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun;
6. ponudnik mora 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;
7. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo;
8. ponudnik naj izkaže najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli (GOI – prenova), zaključeni
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
znesku nad 30,000.000 SIT brez DDV;
9. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1
UPB1;
10. ponudnik mora potrditi obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski
pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s
podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi
seznam podizvajalce;
11. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija 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 potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS;
5. pravne osebe: fotokopija potrdila
BON-1/P; fizične osebe: fotokopija potrdila
obrazec 1/SP;
6. mnenje pooblaščenega revizorja;
7. potrjena priložena izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. potrditev najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli
(GOI – prenova), zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
30,000.000 SIT brez DDV;
9. fotokopija veljavne zavarovalne police;
10. potrditev obrazca soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V
primeru nastopa ponudnika s podizvajalci
mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalce;
11. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, fotokopija potrdila o vpisu pri pristojni zbornici
in strokovni življenjepis.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 45002-235/2006.
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 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. 7. 2006
ob 10. uri; Gregorčičeva 20, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: dokumentacija je na razpolago od 9. do 14.30 vsak
delovni dan; Gregorčičeva 20, Ljubljana;
soba 29.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Vlada Republike Slovenije
Ob-17570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Danilo Lončarič, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-24, faks 02/843-28-50, elektronska pošta: dani.loncaric@slov-bistrica.si, internetni naslov: www.slovenska-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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 – 40/01-G/2006, šifra
zadeve 430 – 7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja 2. OŠ v mestu Slovenska Bistrica.
Predmet javnega naročila je izvedba
gradnje, in sicer objekta OŠ in telovadnice
(GOI dela) in zunanja ureditev navedenih
objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolska ulica, Slovenska
Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: GOI
dela – objekti OŠ, telovadnica in zunanja
ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke oziroma zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno 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: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 7/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006 do 12. ure.
Pogoji in način plačila: osnovna razpisna dokumentacija (izvlečki z popisom del)
je brezplačna, ostalo podatke (skice, risbe…) je mogoče pridobiti na vpogled, stroške razmnoževanja oziroma kopiranja (skic,
risb…) pa mora plačati zainteresirani ponud
nik sam.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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: člani strokovne komisije,
vodja naročila in zakoniti zastopniki posameznih ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 14. uri; Občina Slovenska Bistrica, sejna
soba – II. nadstropje, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-17649/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž.
grad., Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-14-13, faks 02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: rekonstrukcija ceste Trije ribniki.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Trije ribniki vključno s komunalnimi vodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 delovnih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
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in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
05/06.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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:
34409-08/2006-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 26. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
26. 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. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-17721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
tel. 01/70-98-918, elektronska pošta: obcina.bloke@siol.net.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za investicijo prenova prostorov mladinskega centra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila; začetek 10. 8. 2006 in konec 10. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti še bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela iz sredstev proračuna RS in sredstev občinskega proračuna
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji ki so navedeni v 42. členu zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;

9. da nudi 90-dnevni plačilni rok;
10. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
11. da je v zadnjih treh letih izvedel najmanj tri adaptacije objektov:
– seznam najvažnejših opravljenih storitev,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ki jih bo uporabljal za izvedbo del,
– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika
(OBR 12).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR Občine
Bloke, št. 01350-0100002737.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Občine Bloke, Nova
vas 4a.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Bloke
Ob-17728/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-1/2006-104/DB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet razpisa je modernizacija sledečih
občinskih cest: sklop I. – Modernizacija
ceste LC 104010 Plitvički Vrh–Lešane in
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sklop II. – Modernizacija ceste JP 605240
Gornja Radgona–Police.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija modernizacije
ceste JP 605240 Gornja Radgona–Police
je k.o. Police in lokacija modernizacije ceste LC 104010 Plitvički Vrh–Lešane je k.o.
Plitvice in k.o. Plitvički vrh.
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: modernizacija ceste LC 104010 Plitvički Vrh–Lešane v dolžini 1632 m in modernizacija ceste
JP 605240 Gornja Radgona–Police v dolžini
750 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti posamičnega sklopa oziroma vseh sklopov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem
javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih vsaj trikrat pozitivno ocenjen
glavni izvajalec pri izvedbi podobnih del v
vrednosti nad 30 mio 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:
371-1/2006-104/DB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni naslednji podatki (firma, točen naslov,
davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec, namen nakazila – modernizacija cest
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokazujejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13. uri; velika sejna soba občinske uprave – Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.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: 14. 6. 2006.
Občina Gornja Radgona
Ob-17729/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.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: 46501-2/2003-03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja cestne povezave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Markovec – Stari trg
pri Ložu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: širitev
in asfaltiranje obstoječe makadamske cestne povezave v predvideni dolžini 700 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po zaključku razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z veljavnostjo 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 60 dni od dneva prejema
situacije ali računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 46501-2/2003-03/2006.
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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: plačilo na TRR
01265-0100002634 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 10.
ure; na sedežu občine Loka dolina.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2010.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Loška dolina – mala 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: Občina Loška
dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Občina Loška dolina
Ob-17736/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Uršulinski samostan Ljubljana, kontaktna
oseba: Darjana Toman, Ulica Josepine Turnograjske 8, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/251-31-19, faks 01/425-33-08, elektronska pošta: darjana.toman@rkc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Libertin, d.o.o., kontaktna
oseba: Damir Bijelič, ing. grad, Vrtnarija 2b,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 041/781-898.
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, 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: rekonstrukcija zahodnega
dela severnega trakta in glavnega samostanskega objekta.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija zahodnega dela severnega
trakta in glavnega samostanskega objekta Uršulinskega samostana v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena in obrtniška dela,
– strojne in elektro instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 8. 2006, konec 22. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
22,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 60
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 45
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(zadnja 3 leta),
– ponudnik mora priložiti potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (rekonstrukcija objektov, registriranih kot
kulturna dediščina) v zadnjih 5 letih,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 17. 7. 2006.
Cena: 200.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo po
predhodni najavi. Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 24200-9004267041 pri
Reiffeisen Krekova banka s pripisom za razpisno dokumentacijo.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 16. uri; Uršulinski samostan Ljubljana, Ul.
J. Turnograjske 8.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Uršulinski samostan Ljubljana
Št. 793/06/06
Ob-17770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lambrechtov dom Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Valerija Lesjak, Šolska ulica
4, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/75-74-100, faks 03/75-74-110, elektronska pošta: ldvalerija.lesjak@siol.net, internetni naslov: www.lambrechtovdom.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova dveh etaž stanovanjskega dela
Lambrechtovega doma Slovenske Konjice – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
(GOI) po sistemu »na ključ«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 100%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto

2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega – dokazila oziroma potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb;
– ponudniki s sedežem v tujini predložijo: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v
poslovnem letu 2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz
razpisne dokumentacije – podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer
zgradil je vsaj 3 objekte visokih gradenj, v
vrednosti min 100 mio SIT (z DDV) za posamezni objekt;
– podizvajalci, katerih delež pri izvedbi
naročila je večji od 10% skupne ponudbene
vrednosti, imajo v zadnjih 5 letih ustrezne
reference pri izvedbi podobnih del kot jih
nameravajo izvesti po predmetni ponudbi,
in sicer posamezen podizvajalec je v zadnjih
petih letih izvedel vsaj 2 naročili, v vrednosti
dela po predmetni ponudbi podizvajalca;
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 5
letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih,
kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min
100 mio SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vključno do 24. 7.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01100-6030268679, Lambrechtov dom Slovenske Konjice, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
24. 7. 2006 do 10. ure, na naslov pod točko I.1.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 12. uri; na naslovu pod točko I.1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-17775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je rekonstrukcija odseka Borovške ceste (ca. 400 m), od trga pred
cerkvijo do križišča z Vršiško cesto.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja vseh del, vključno z
nepredvidenimi in dodatnimi deli, je 10. 10.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija oziroma garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v znesku 2,500.000
SIT, ki bo veljala do 15. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60. dan od datuma prejema
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– da proti ponudniku ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke določene z zakonom;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/SP za
leto 2005 iz katerega bo razvidno, da je
imel ponudnik v tem obdobju višino čistih
prihodkov od prodaje enako ali večje od
300,000.000 SIT;
– BON – 2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega bo razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa 5 ali
več dni;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega po-

ročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika, da je v zadnjih
petih letih opravil kot glavni izvajalec ali
podizvajalec vsaj deset projektov, ki so po
naravi in sestavi enakovredni razpisanemu
naročilu, vrednost izvedenih del pa je morala biti vsaj 50,000.000 SIT;
– ustrezna izobrazba kadrov;
– izjavo, da bo ponudnik izvedel vsa dela
do 10. 10. 2006;
– izjavo, da bo nudil garancijsko dobo
10 let.
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 24. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684 s pripisom »razpisna
dokumentacija«. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti podatke
ponudnika, ki so potrebni za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 10.15; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-17776/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Mira Kokot, Koroška cesta 37b, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-76 – Kokot, faks 03/896-11-27, elektronska pošta:
mira.kokot@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: obnova vodovoda in ostale
komunalne infrastrukture na območju Skalca–Selo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-07/06-VC.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in montažnih del pri
izvedbi vodovoda Šmartno Selo II. faza
in preplastitev ceste.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Selo, KS Konovo,
MO Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
vodovoda Šmartno Selo II. faza in preplastitev ceste.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čas izgradnje od 16. 8. 2006 do
5. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2006 in/ali konec
5. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
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
dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da v zvezi s podkupovanjem
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (reference, seznam strokovnjakov).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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.
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Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na št.
105-810/VC.
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 7. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 13. uri, 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: 16. 6. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-17777/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž.
grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija Šempeter II. faza (kanali 3,
4, 4.1, 4.1.1, 4.2 in 10).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Šempeter.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
kanalizacije v dolžini 855 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila, začetek: predvidoma september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,200.000 SIT,
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti,
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
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: sklenitev pogodbe za izvedbo
naročila.
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: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42.a člen in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42.a
člen in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 15.000 SIT, na transakcijski račun št. 06000-0045266125 odprt pri
Banki Celje d.d. s pripisom: javni razpis
za izvedbo kanalizacije Šempeter II. faza.
Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja. Razpisno
dokumentacijo prejme ponudnik po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 12. uri, JKP Žalec, Nade Cilenšek 5,
Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 430-87/2006
Ob-17779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektron-

ska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izgradnja zbirnega centra Podmežakla. Uredi se prostor za postavitev 14 zabojnikov prostornine 7 m3 (14 vrst odpadkov), ki morajo biti
urejeni izven nivojsko (prekladalna rampa),
tako da je omogočena čim lažja manipulacija, oddaja, odvoz in prevzem odpadkov.
Vsi zabojniki so pokriti z nadstrešnico. Postavljen mora biti tudi zabojnik za zbiranje
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. V zbirnem centru mora biti urejena tudi lokacija
za prevzem kosovnih odpadkov in zelenega
odreza in ostalih t.i. zelenih odpadkov. Tudi
ti dve lokaciji se pokrijeta z nadstrešnico.
Dostop (uvoz in izvoz) do zbirnega centra se uredi iz rekonstruirane Prešernove
ceste. Na dostopu se uredi vstopni objekt
(upravna stavba), ki mora biti namenjen
potrebam nadzora sprejema odpadkov in
upravljanju tehtnice in pa tudi potrebam počitka in sanitarijam (kontejnerski tip). Dostop
z vstopnim objektom in tehtnico je pokrit z
nadstrešnico. Urejeno mora biti tudi ca. 5-6
mest za parkiranje osebnih vozil in ca. 8
pokritih parkirnih mest za tovorna vozila
in delovne stroje. Celoten zbirni center se
ogradi z ograjo, mora pa biti fizično povezan (vrata) s Komunalno bazo na vzhodu-s
cesto ob obrežnem zidu. Celotno območje
se asfaltira in uredi odvodnjavanje meteornih voda. Proti severu (ob Prešernovi cesti)
se uredi drevored. Celotno območje se tudi
komunalno opremi: fekalna kanalizacija iz
upravne stavbe, vodovodno in hidrantno
omrežje, razsvetljava, elektro omrežje in
dovod telefona do upravne stavbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zbirni center bo lociran
v naselju Podmežakla, v pravokotniku, ki
ga na severu omejuje rekonstruirana Prešernova cesta (v fazi obnove), na jugu reka
Sava, na zahodu območje Gradisa Jesenice in na vzhodu Komunalna baza podjetja
JEKO-IN d.o.o.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
bodo izvajala v letih 2006 do 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
30. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
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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 ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da 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
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja 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.
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 – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. garancijski rok – 10 točk,
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-87/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 12.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43008706.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 ali 27 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 12. 10. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico:
1. 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: 15. 6. 2006.
Občina Jesenice
Št. 430-411/2006-2
Ob-17784/06
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:
Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, vsak delavnik med 8.30 in 11. uro, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno, vendar
ne pozneje, kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo
najkasneje v 3 dneh od prejema pismenega
vprašanja, vsem potencialnim ponudnikom,
ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni odgovor. Pisna komunikacija je
lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Ivan Bošković, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-03,
faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-839/06-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del »Prenova objektov in
ureditev okolice v Izobraževalnem centru
Ig – URSZR«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del
št. 260506-BI, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja del je 60 koledarski dni od dneva pričetka del. Datum pričetka del bo naveden v zapisniku o uvedbi
izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
A) Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je v višini 10% od vrednosti
ponudbe. Ostali pogoji so definirani v razpisni dokumentaciji. Bančna garancija mora
veljati najmanj 6 mesecev od roka za oddajo
ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačal po
zaključku vseh opravljenih del in prevzemu
na podlagi zapisnika o končnem obračunu. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega
zneska v roku 30 koledarskih dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
pravni položaj ponudnika
a) dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila;
b) odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
c) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
d) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
e) potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
f) potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
podatki o finančnem stanju podjetja
a) Finančna sposobnost ponudnika – potrdilo o solventnosti;
Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe;
b) Poročilo revizorja o poravnavi zapadlih obveznosti;
V primeru, da je ponudba višja od 50
mio SIT mora ponudnik predložiti poročilo
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
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svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov
c) izjava ponudnika o plačilu storitev do
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
tehnični in kadrovski pogoji ponudnika
a) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe;
dokazila:
Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih letih pred oddajo ponudbe
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneski, datumi
in nazivi končnih naročnikov;
b) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno
s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS št.
110/02);
dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
c) Ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
(Uradni list RS št. 110/02) za predmet javnega naročila (GOI dela)
dokazila:
Fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela.
d) Izjava ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del;
Izjava ne sme biti starejša od 15 dni od
datuma oddaje ponudbe;
e) Kalkulacijske osnove.
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.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija se pridobi
brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika na MORS, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana,
Vojkova cesta 61; vsaki delavnik med 8.30
in 11. uro od 26. 6. 2006 naprej. Zastopnik
ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
dokumentacije predati naročniku pooblastilo
o zastopanju ponudnika.
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
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ponudbe: do končne primopredaje vseh izvedenih del, plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, sejna soba št.
327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-216/2006/2
Ob-17789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo oziroma postavitev antenskih stolpov na lokacijah Krim in Rožnik, št. 430-216/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega razpisa je izvedba
oziroma postavitev antenskih stolpov na
lokacijah Krim in Rožnik, in sicer obsega
naslednja sklopa:
Sklop 1: izvedba oziroma postavitev antenskega stolpa na Krimu, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. obrtniška
dela, 3. razna dela.
Sklop 2: izvedba oziroma postavitev antenskega stolpa na Rožniku, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. obrtniška
dela, 3. razna dela.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na naslednjih lokacijah: sklop 1: antenski

stolp na Krimu, sklop 2: antenski stolp na
Rožniku.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba oziroma postavitev antenskega stolpa na Krimu, in sicer
obsega naslednja dela:
1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. razna dela.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 22,500.000 SIT brez DDV,
oziroma 27,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba oziroma postavitev antenskega stolpa na Rožniku, in sicer
obsega naslednja dela:
1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. razna dela.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 15,000.000 SIT brez DDV,
oziroma 18,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
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: ocenjena vrednost naročila je 37,500.000 SIT
brez DDV oziroma 45,000.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v
obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 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; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
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posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-216/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43021606.
Za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točko III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa Nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«: rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04),
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 97. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17807/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milivoj
Kalanj, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/75-55-410, faks 01/75-05-158, elektronska pošta, obcina.vrhnika@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milivoj Kalanj, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 031/650-186, faks
01/75-05-158, elektronska pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vrhnika, kontaktna
oseba: Milivoj Kalanj, Tržaška 1, prvo nadstropje soba I-17, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 031/650-186, faks 01/75-05-158, elektronska pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si, - informacije javnega značaja, - javni razpisi in javna
naročila.
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:
2-07-085-06-3/2005-4/G/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova strehe na Večnamenskem objektu na Vrhniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrhnika, Tržaška 9b.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, ki mora veljati do
31. 8. 2006;
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
če je registriran pri davčnem uradu;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi izredna uprava;
ali če je bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima
ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov;
– izjava o plačilnih pogojih s 60-dnevnim
plačilnim rokom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava s prilogo najmanj 3. referenc
enakih ali podobnih del, katerih vrednost je
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enaka ali večja od 10 mio SIT (brez DDV),
opravljenih v zadnjih treh letih od dneva
ponudbe;
– izjava o garancijski dobi na izvedena
dela;
– izjava ponudnika, da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno izvesti predmetno javno naročilo z navedbo odgovornega
vodje del in njegove izobrazbe ter referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 80%,
2. garancija 20%.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2-07-085-06-3/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom „Ne odpiraj, ponudba streha VNO
Vrhnika“ z naslovom ponudnika na hrbtni
strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 13. uri, Vrhnika, Tržaška 1 – sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-17808/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Škerl, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-15,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: primoz.skerl@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: 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.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 50-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba hlajenja črpališčnega objekta
Verovškova 62.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Verovškova 62.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
v skladu s popisom iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe in rok za dokončanje del je 60
koledarskih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma evidentiranega prejema
situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti: ponudnik v roku zadnjih šestih mesecev ne sme
imeti neporavnane obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana 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,
– 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 50-06.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 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. 500-50-06. 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: 12. 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: 12. 7. 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: 16. 6. 2006.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Ob-17889/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Tajfun Planina proizvodnja strojev d.o.o.,
kontaktna oseba: Špan Iztok, Planina 41a,
3225 Planina pri Sevnici, Slovenija, tel.
03/746-44-00, faks 03/57-91-241, elektronska pošta: info@tajfun.si, internetni naslov:
http://www.tajfun.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PGD 6049/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
proizvodno skladiščni objekt z zunanjo
ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Planina pri Sevnici Industrijski kompleks Tajfun Planina d.o.o.,
Planina 41a, parc. št. 63/1; 63/5, 63/6 k.o.
Planina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Objekt je lociran na industrijskem kompleksu Tajfun Planina d.o.o., Planina 41-a,
parcelna številka 63/1, 63/5,63/6 k.o. Planina.
Novogradnja je namenjena proizvodnji
in skladiščenju.
Tlorisna dimenzija novogradnje je 42x16
m v dveh etažah. Objekt je temeljen na
sistemu AB pilotov povezanimi s temeljnimi gredami in nosilno talno ploščo. Kletna
etaža je armirano betonska, pritličje je je-
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klena konstrukcija, fasada in streha pa je
iz ognjevarnih fasadnih – strešnih panelov
debeline 12 cm.
Projekt predvideva pripadajoče strojne
instalacije (ogrevanje, prezračevanje, instalacijo vode, komprimiranega zraka in zaščitnih plinov), elektro instalacije (razsvetljava
in tehnološke instalacije s pripadajočo opremo), ter zunanjo ureditev s servisno cesto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2007.
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: dokazila za izpolnjevanje pogojev iz
42. člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov. Originalni izpisek oziroma potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bilanca stanja in
uspeha za leto 2005, BON 1/P, potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna priporočila – reference na primerljivih delih – tehnična
opremljenost – odgovorni vodja gradbišča
- kadrovska zasedba.
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:
1. ponudbena cena,
2. reference in izkušnje,
3. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče brezplačno do 17. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 10. 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: 17. 7. 2006
ob 12. uri, Tajfun Planina d.o.o., Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Tajfun Planina proizvodnja strojev
d.o.o.
Št. 344-01-40/2003
Ob-17890/06
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:
Darja Anzeljc, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-11,
faks 05/302-84-87, elektronska pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si, internetni naslov:
www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, 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: ponudbe-G 18/2006-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del za projekt Kolesarska steza na Erjavčevi ulici v Novi
Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
Šifra: NUTS: SI00B.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 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
gradbenih del za projekt Kolesarska steza
na Erjavčevi ulici v Novi Gorici.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana iz proračuna Mestne
občine Nova Gorica in proračuna Republike
Slovenije; rok plačila je 60. dan od dneva
uradnega prejema računa oziroma situacije za opravljeno delo na naslov naročnika (Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leto 2006 in 2007). Glede na sprejeti
načrt razvojnih programov MONG za obdobje 2006–2009 oziroma dinamiko plačil
iz občinskega in republiškega proračuna,
bo naročnik v letu 2006 plačal 110,000.000
SIT opravljenih del, v letu 2007 pa razliko do
pogodbene vrednosti del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
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: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike),
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
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),
– 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 kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; Gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi,
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 200,000.000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani.
– ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003, 2004 in 2005 ter obrazec
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BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003, 2004 in 2005 podpisano
s strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje obrazcev BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 60 dni,
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner),
– ponudnik je v letih 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005 različnim naročnikom opravil
skupaj za najmanj 200.000.000,00 SIT del
na področju nizke gradnje. Ponudnik mora
priložiti Potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je vodja projekta, odgovorni vodja del in
vodja gradbišča, ki bo vključeno v izvedbo
naročila, morajo zadostiti naslednjim minimalnim pogojem: vodja projekta in vodja
gradbišča morata imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj, odgovorni vodja del pa mora zadostiti pogojem
iz 77. člena ZGO-1 ter priložiti potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice ter v primeru tuje fizične osebe potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78.
člena ZGO-1. Za navedeno tehnično osebje
je potrebno izpolniti in podpisati obrazec Podatki o vodilnem tehničnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun, št. 05100-8010757486
pri ABanki Vipa d.d. Nova Gorica.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 10.30 v stekleni dvorani Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
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: 16. 6. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
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Št. 77/06
Ob-17919/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Miroslav Anžel, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija,
tel. 02/650-62-00, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šentilj, kontaktna
oseba: Miroslav Anžel, Maistrova 2, 2212
Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-22, faks
02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šentilj, kontaktna
oseba: Miroslav Anžel, Maistrova 2, 2212
Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-22, faks
02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šentilj, kontaktna oseba: Miroslav Anžel,
Maistrova 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel.
02/650-62-08, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije – odvodnja meteornih in fekalnih vod v ulici Rožna pot
v Šentilju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentilj v Slovenski goricah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja mešanega sistema kanalizacije po projektu št. 614/06, februar 2006, ki ga je izdelalo podjetje Higra d.o.o. iz Maribora.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
31. 10. 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: investicija se financira kot dvoletni program. Ostalo
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pravna ali fizična oseba. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija za izvajanje razpisanih del.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Cena: 41,73 €.
Pogoji in način plačila: gotovina – računovodstvo Občine Šentilj.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 13.15; na sedežu Občine Šentilj.
VI.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.
Občina Šentilj
Št. 78/06
Ob-17921/06
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, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-00, faks 02/650-62-10,
elektronska pošta: tajnistvo@sentilj.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:
rekonstrukcija in nadzidava Osnovne
šole Sladki vrh.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sladki vrh.
II.1.9) Razdelitev na sklope : ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, ureditev
okolja vključno s komunalnimi priključki.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: september 2006–julij 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
15. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% ponudbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 240
mio SIT v letih 2006 in 2007, preostanek do
30. 4. 2008.
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 – generalnim izvajalcem, ki
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila,
ne glede na število podizvajalcev. Naročnik
bo sklenil pogodbo tudi s skupino izvajalcev,
če skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo – joint venture. V tem primeru mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pogodbo
o skupnem nastopu, v kateri bodo natančno
opredeljene naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dovoljenje oziroma odločbo Upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti.
Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis (samostojni podjetniki priložijo priglasitveni list).
Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
naročnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo Davčne uprave RS, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo po 33. členu
ZGO-1.
Podatki iz bilance uspeha in podatki iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni Davčni
urad.
Potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le ta v preteklih 6. mesecih
ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o pridobljenem certifikatu kakovosti SI 9001.
Popis razpoložljive tehnične opreme za
izvedbo javnega naročila.
Seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih z originalnimi potrdili naročnikov.
III.2.1.4) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnjen obrazec »reference vodstvenega kadra« s potrdili IZS o vpisu v imenik
pooblaščenih inženirjev.
Izpolnjen obrazec »seznam strokovnega
kadra ponudnika«.
Izpolnjen obrazec »strokovnega kadra
podizvajalcev ali izvajalcev v skupni ponudbi«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvrši na transakcijski račun pri UJP št. rač.
01318-0100009155 Občina Šentilj.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 10. uri; Občinska uprava Občine Šentilj,
Maistrova ul. 2, Šentilj, II. nad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Šentilj
Ob-17922/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija podpornega in opornega zidu z
rekonstrukcijo ceste R1-210/1112 Trebija–Sovodenj v km 3,817.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1112 cesta R1-210
Trbija–Sovodenj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec 15. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
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)
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Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu)
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 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 70,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17934/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Alojz
Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-81-99, faks 01/437-20-70,
elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 50-336-317/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja otroškega oddelka in centra za
poklicno rehabilitacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.51.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjeni stroški gradnje brez DDV so 750,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006, konec 15. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v velikosti
75,000.000 SIT (10% razpisane vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je eno od meril.
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:
– original ali fotokopija veljavne registracije,
– original ali fotokopije dokumentov, potrebnih za odgovornega vodjo del po 77. in
230. členu ZGO-1,
– original ali fotokopijo potrdila sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– original ali fotokopijo izpiska iz kazenske evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija potrdila DURS, da
je ponudnik poravnal davke, takse, prispevke in druge obvezne dajatve,
– original ali fotokopijo BON 1 in BON 2
ali original ali fotokopijo Podatkov iz bilance
uspeha in potrdilo poslovne banke, da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– original seznama 3 referenc v obdobju
zadnjih 5 let s potrditvijo teh referenc,
– original izjave ponudnika.
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. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10954/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena do 94 točk,
– ugodni plačilni pogoji do 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-317/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 7. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12. uri, Ljubljana, Linhartova 51.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 00701-3/2006
Ob-17939/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija podvoza za železnico v Ljubljani (Dolgi most) na R2-409/0358.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0358 cesta R2-409
Ljubljana (Vič)–Brezovica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 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: 18. 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
215,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17940/06
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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Draščico na Igu na cesti R3-728/1148.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1148 R3-728
Škofjica–Ig.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
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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 18. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji za posamezna naročila
bodo objavljeni izključno na naročnikovi
spletni strani. Izključno na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 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: 18. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 47,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17954/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste Pri igli na R2-428/1250 Luče–
Sestre Logar v km 3,338.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1250 cesta R2-428
Luče–Sestre Logar.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega

posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
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 19. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2007 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: 19. 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
250,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 025-1207/2006-200
Ob-18017/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žužemberk, kontaktna oseba: Vlado Kostevc, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/388-51-08, faks
07/388-51-81, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si,
internetni
naslov: www.zuzemberk.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1207/2006-410.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova gradu Žužemberk I. etapa (II.
sklop).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Žužemberk, Grajski trg 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
celotnih gradbenih in obrtniških del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 7. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% ponudbene vrednosti, originalna izjava banke oziroma zavarovalnice da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po I.
začasni situaciji v roku 60 dni in preostanek
pogodbene vrednosti oziroma opravljenih
del po končni situaciji v roku 60 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 Zakonu o
javnih naročilih in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
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. reference,
3. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-1207/2006-410.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 7. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT, na 01393-0100015568,
sklic na 714100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Občina Žužemberk
Ob-18018/06
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.,
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kontaktna oseba: Robert Rojc, Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
663-37-00, faks 663-37-06, elektronska pošta: Robi.rojc@komunalakoper.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: 234-JNVV-G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»Izgradnja Komunalnih privezov ob starem Mandraču v Kopru«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
»Izgradnja Komunalnih privezov ob starem Mandraču v Kopru«.
Na severozahodnem delu semedelskega
zaliva v obsegu 0,87, ha je predvidena gradnja komunalnih privezov in bo obsegala:
– sanacija obstoječega valobrana dolžine 110 m, širine 2–3 m;
– izdelavo novega armiranobetonskega
valobrana, ki bo škatlaste oblike, tlorisne
površine 825 m, dolžine 165 m in širine 5 m.
Temeljen je AB talni plošči, ki je vezana na
temeljne armiranobetonske pilote;
– na valobranu bodo vgrajene instalacijske kinete za oskrbo plovil z energijo, vodo,
komunikacijo in požarno vodo;
– Predvidena je poglobitev dna novega
Mandrača do globine -3,0 m in deponiranje sedimenta po vodotesnem cevovodu do
razdalje 4000 m. Izkop se bo vršil z plovnim
sesalnim bagrom s 1500 konjskimi močmi;
– navezovanje Mandrača na obstoječo
infrastrukturo;
– izdelava ekološkega otoka;
– strojne instalacije,
– elektro instalacije in
– priključek na vodovodno omrežje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi,
pa mora skupina ponudnikov predložiti v primeru podpisa izvajalske pogodbe pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soponudniki (soizvajalci) v prime-
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ru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. 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;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2003, 2004, 2005) morajo znašati v
povprečju najmanj 500,000.000 SIT. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, pa za tista
leta v katerih je posloval;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kot dokazilo za pogoje po točki 1:
– celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi).
2. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga III.1),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
3. Kot dokazilo za pogoje po točki 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje po točki 4:
– obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da je
izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
5. Kot dokazilo za pogoje po točki 5:
– BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti (podatki
o poslovanju na TRR) iz katerih je razvidno,
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz
5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje po točki 6:
Ponudniki morajo predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj dveh enakovrednih gradenj, in sicer s točno navedbo:
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– najmanj dveh referenc za izvajanje del
na pomorskih gradnjah z globinskim temeljenjem, in sicer vsaka referenca v vrednosti najmanj 200,000.000 SIT (brez DDV) v
zadnjih 5 letih.
Ponudnik mora predložiti potrjeno izjavo
o dobro opravljenem delu, s kratkim opisom
del ter datumi izvedbe, z navedbo kraja in
strokovnosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili.
Priloženi obrazec izjave za posamezno
gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni
zastopniki).
7. Kot dokazilo za pogoje po točki 7:
a) Seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo:
– njihove izobrazbe,
– strokovnih kvalifikacij
– in z navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah ter
b) navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno
priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v
ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah,
– navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
8. Kot dokazilo za pogoje po točki 8:
Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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: 31. 7. 2006, cena:
36.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
0034659356 pri Banki Koper d.d. z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 13. uri, Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper – v sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
Št. 03/2006
Ob-18024/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,

d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-40,
faks 03/425-03-60.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10, elektronska pošta: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13.
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: JNGD03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije med Mariborsko
cesto in Hudinjo ter rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
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: kanalizacija med Mariborsko cesto in Hudinjo je
zasnovana v ločenem sistemu. Za komunalno odpadno vodo je potrebno zgraditi
novo sekundarno omrežje, ki bo odvajalo
komunalno odpadno vodo na rajonski zbiralnik RZ 7 oziroma na Čistilno napravo Celje. Novo sekundarno omrežje sestavljajo
kanali dimenzije 200 in 250 mm, in sicer:
kanal 1, kanal 2, kanal 2.1, kanal 2.2 in kanal 2.3, v skupni dolžini približno 1400 m.
Rekonstrukcija obstoječega vodovoda iz azbestcementnih cevi je predvidena z novimi
duktilnimi cevmi premera 100 mm v dolžini
približno 650 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo
vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del.
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Za vse kooperante je potrebno predložiti vsa
tista dokazila, ki jih predloži ponudnik.
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. Kolikor bo izbrani ponudnik za
omenjeno delo potreboval podizvajalce, jih
mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih
predloži ponudnik.
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.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila: dovoljenje ali izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za opravljanje take dejavnosti
posebno dovoljenje ni potrebno.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja.
Dokazila:
– potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila zoper vodstvene delavce ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njihovim poslovanjem in ki izkazuje zadnje stanje pri
vodstvenih delavcih;
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava.
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije,
če ima ponudnik sedež v tujini.

Dokazila:
– potrdilo izdano s strani davčnega organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, v kateri ima svoj sedež in izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, prevedeno v slovenski jezik,
– ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji: potrdilo, ki ga izda davčni organ,
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalni obrazec BON/SP, ki
ne sme biti starejše od 30 dni in Napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika. Originalno potrdilo banke, pri kateri
ima ponudnik odprt transakcijski račun, o
povprečnem mesečnem stanju sredstev na
transakcijskem računu za obdobje zadnjih
6 mesecev,
– mnenje pooblaščenega revizorja, 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 dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe. Priložiti je potrebno seznam opreme,
ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju del,
navesti ali je oprema njegova last ali je v
lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila. Ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in lastnik
montažnega sistema za opaženje izkopov,
kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar dokaže s priloženo
fotokopijo.
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Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije. Stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi podjetja VodovodKanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Storitve
Ob-17971/06
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca zimske službe na lokalnih in nekategoriziranih
občinskih cestah in javnih prometnih površinah, naročnika Občina Črna na Koroškem,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 59-60 z dne
9. 6. 2006, se spremeni prvi odstavek točke
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila in se pravilno glasi:
Da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih
treh letih pred objavo tega razpisa in drugih določil pogodbe.
Občina Črna na Koroškem
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Popravek
V javnem razpisu za prevrednotevanje
nepremičnin za potrebe računovodskega
poročanja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 62-63 z dne 16. 6. 2006, Ob-17307/06,
se spremeni točka IV.3.2) Pogoji in način
plačila, in sicer:
TRR št. 10100-0039157343 odprt pri
Banki Koper
TRR št. 29000-0055148819 odprt pri
Bank Austria Creditanstalt d.d.
z navedbo »Ponudba prevrednotevanje«.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-17515/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Radovljica,
kontaktna oseba: Boris Marčetič, Gorenjska
c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84, elektronska pošta: boris.marcetic@radovljica.si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-0004/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovna opravila na stanovanjskem
področju v Občini Radovljica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Opravljanje storitev na stanovanjskem področju
v občini z 18.000 prebivalci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: Bon 1, Bon 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila,
– popis kadrov ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, SZ-1, Ur. l. RS,
št. 69/03 in ustrezni podzakonski akti.
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.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-0004/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 7. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01302-0100007805; sklic: 00-714100-3236.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom zastopnika ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006,
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica.
VI.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: 13. 6. 2006.
Občina Radovljica
Ob-17528/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Nada Lutarič, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel. 02/538-15-04,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.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 prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Moravske Toplice v šolskem letu 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Moravske Toplice.
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:
samo pri III. sklopu.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
osnovnošolskih otrok za OŠ Bogojina, OŠ
Fokovci in DOŠ Prosenjakovci-Partosfalva. Sklopi z relacijami prevozov in kilometri
bodo določeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prevozi se bodo izvajali po šolskem
urniku in letnem delovnem načrtu osnovnih
šol.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2007.
III 1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% vrednosti ponudbe, če je vrednost
ponudbe višja od 10 mio SIT (brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti. Ponudnik garancijo predloži ob
podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazovati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega
naročila v skladu z 42., 42.a, 45. in 46.
členom ZJN-1 in izpolnjevati druge pogoje,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok,
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu in 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 ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64-03/06-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085 s
pripisom »za javno naročilo šolski prevozi«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 9. ure
v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3,
9226 Moravske Toplice.
Na kuvertah mora biti vidna oznaka »Ne
odpiraj – Ponudba za šolske prevoze«, in
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe 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: odgovorni za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov na podlagi predloženih pooblastil.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 26. 7. 2006 ob 12. uri; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice, sejna soba – II. nadstropje.
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.
Občina Moravske Toplice
Ob-17538/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/22-01-419,
faks 00386/2/25-26-551, elektronska pošta:
danilo.salamon@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 35213-18/2005-0800/DŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor-Miklavž.
Šifra NUTS: II.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava celotnega javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: šest mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne
police za zavarovanje projektantske odgovornosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
05/06.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,

– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Vsi, ki so že dvignili razpisno dokumentacijo razveljavljenega javnega razpisa je dokumentacija tega javnega razpisa brezplačna.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-17540/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) 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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obdelava podatkov pridobljenih
v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih
stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela, v
fazo obdelave podatkov sodi tudi razpisana naloga »obdelava podatkov pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah
in delih stavb – v nadaljevanju obdelava
podatkov razgrnitve«, katere osnovi namen je obdelava podatkov pridobljenih v
procesu skaniranja in optičnega prepoznavanja obrazcev razgrnitve in prepis
podatkov razgrnitve v kataster stavb, register nepremičnin in centralni register
prebivalstva.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.00.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naloge
po projektu Obdelava podatkov pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih
stavb so: tehnološka vzpostavitev okolja za
obdelavo podatkov; izdelava protokola prenosa podatkov med izvajalcem skaniranja in
izvajalcem obdelave podatkov; periodična
obdelavo podatkov in poročanje projektni
pisarni in kontroli kakovosti; periodična priprava podatkov za uporabo v množičnem
vrednotenju; periodična priprava podatkov
za potrebe centralnega registra prebivalstva; periodična priprava podatkov za vnos
v bazo razgrnitve podatkov; priprava podatkov za vpis v kataster stavb in register
nepremičnin; izdelava statistik razgrnitve;
arhiviranje podatkov; zaključne naloge.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 23. 8. 2006; zaključek 22. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30 dni po pre-
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jemu računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku posamezne faze.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije http:/www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
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:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,
ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
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
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: izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Sum
storitve kaznivega dejanja pa se izkaže z
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo (OBR 27).
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3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo
(OBR 27).
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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto. Ponudnik predloži tudi
BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za
obrtnike napoved za odmero dohodnine za
preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca
BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca
plačilnega prometa, ki vodi transakcijski
račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi

ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
navedeni v tem odstavku ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost
za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
1.
– Ponujen protokol prenosa podatkov
med izvajalcem skaniranja in izvajalcem
obdelave podatkov mora zagotoviti, da je
čas od prevzema podatkov od izvajalca skaniranja in optičnega prepoznavanja obrazcev do vključitve v bazo razgrnitve največ
sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti akt,
s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu z 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS,
št. 86/04 in 113/05).
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– dva strokovna sodelavca.
Strokovne kvalifikacije:
– Vodja projekta:
– vodenje vsaj treh projektov v zadnjih
petih letih s področja urejanja podatkov o
nepremičninah,
– vodenje vsaj enega projekta v zadnjih petih letih, ki so vključevali osebne
podatke.
– Strokovni sodelavec 1:
– strokovno sodelovanje na vsaj treh
projektih v zadnjih petih letih, s področja
vodenja in vzdrževanja relacijskih baz podatkov.
– Strokovni sodelavec 2:
– strokovno sodelovanje na vsaj treh
projektih v zadnjih petih letih, s področja katastra stavb in zemljiškega katastra.
Projekti za izpolnjevanje pogojev se med
sabo ne izključujejo – projekt za izpolnjevanje vseh kriterijev je lahko isti.
Dokazilo:
– Izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o
ponudniku).
– Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje zahtevanih kadrov se opredelijo s seznamom projektov,
v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in
opisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom
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v slovenskem jeziku in predaje celotnega
pogodbenega dela v slovenskem jeziku.
Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR 23
(reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili kupci naročniki po
zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
– Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela. Ponudnik posveti
posebno pozornost opisu in predlogom za
zadostitev pogojev opredeljenim v točki 2 in
12 teh navodil:
– Ponudnik naj v ponudbi opredeli
protokol prenosa podatkov med izvajalcem
skaniranja in izvajalcem obdelave podatkov,
pri čemer mora ponujen protokol dela argumentirano zagotoviti, da je čas od prevzema
podatkov od izvajalca skaniranja in optičnega prepoznavanja obrazcev do vključitve v
bazo razgrnitve največ sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti
akt, s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu s 24. členom Zakona
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l.
RS, št. 86/04 in 113/05).
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti
Opis izvedbe obdelave podatkov, ki vključuje:
– vključevanje drugih podatkovnih virov
v procesu obdelave podatkov z namenom
izboljšanja kakovosti izvedbe (zemljiški kataster, kataster stavb, RPE, poslovni register, CRP),
– razmejitev med ročno in avtomatsko
obdelavo podatkov.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Pogoj morajo izpolnjevati:
– vodja projekta,
– oba strokovna sodelavca.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. ponujena cena
2. metodologija izvedbe
obdelave podatkov
3. čas do vključitve
v bazo razgrnitve
4. kvalifikacije osebja,
ki bo izvajalo nalogo

Ponderiranje
60
15
10
15

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 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 10. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2006 ob 10. uri; v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Predstavniki ponudnikov s pooblastilom, če je potrebno.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 6. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 60303-01/2006
Ob-17550/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sveta Ana, kontaktna oseba: Irena
Golob, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-58-84, faks 02/729-58-85,
elektronska pošta: irena@sv-ana.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 šolskih otrok v Osnovno šolo Sveta Ana
za šolsko leto 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Sveta
Ana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedena v 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: 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: poleg splošnih pogojev po 41. in 43.
členu Zakona o javnih naročilih morajo ponudniki izpolnjevati pogoje, ki so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
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.
V.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 20. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01381-0100010821, s pripisom »razpisna
dokumentacija – šolski prevozi«.
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: do 30. 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: 21. 7. 2006
ob 12.30; sejna soba Občine Sveta Ana,
Sveta Ana v Slovenskih goricah 17 2233
Sveta Ana v Slovenskih goricah.
VI.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 oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno, kolikor jih naročnik prejme
do 20. 7. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Občina Sveta Ana
Ob-17551/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Janez Čakš, dr. med., Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
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tel. 03/818-37-34, faks 03/818-37-40, elektronska pošta: zd-smarje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615, faks
03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zavodov osnovne dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
II.1) Opis: izvedba prevozov dializnih
bolnikov.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje
pri Jelšah (po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg izvedbe sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih
prevozov dializnih bolnikov glede na relacije (ca. 206424 km) in časovne termine po
specifikaciji naročnika v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 8. 2006 do 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 1,000.000 SIT.
b) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
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2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
– dokazilo, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON 1/P ali Podatki iz bilance uspeha in Podatki iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun;
– izjavo, da nudi 30-dnevni ali daljši plačilni rok;
– izjavo, da ponujena cena storitve ne
presega cene, ki jo za to vrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne brezplačno od dneva objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Geršak Vladu, Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti:
– naslov in naziv ponudnika;
– davčno številko;
– pošljete na faks 03/54-34-614.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do
8. 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: 20. 7. 2006
ob 12. uri; Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno
– Referat za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Ob-17555/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 38-2006/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
agencija za oblikovanje marketinških
materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po dispoziciji na sedež
naročnika Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: oblikovanje marketinških
materialov.
3) Obseg ali količina: sklop marketinški
materiali:
1) prospekt – zgiban,
2) prospekt – knjižica,
3) letak,
4) oglasi, plakati, bannerji,
5) tipski oglas,
6) radijski in televizijski oglas,
7) dopisnica,
8) direktno pismo,
9) samolepilna nalepka,
10) letno poročilo,
11) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: korporativno oglaševanje.
3) Obseg ali količina: korporativno oglaševanje:
1) novoletni program:
1.1 novoletna voščilnica,
1.2 žepni koledarček,
2) korporativni film Pošte Slovenije,
3) korporativni televizijski oglas Pošte
Slovenije,
4) izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
5) dopolnitev obstoječega priročnika
CGP.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: marketinški materiali:
1) prospekt – zgiban,
2) prospekt – knjižica,
3) letak,
4) oglasi, plakati, bannerji,
5) tipski oglas,
6) radijski in televizijski oglas,
7) dopisnica,
8) direktno pismo,
9) samolepilna nalepka,
10) letno poročilo,
11) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk;
II. sklop: korporativno oglaševanje:
1) novoletni program:
1.1 novoletna voščilnica,
1.2 žepni koledarček,
2) korporativni film Pošte Slovenije,
3) korporativni televizijski oglas Pošte
Slovenije,
4) izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
5) dopolnitev obstoječega priročnika
CGP.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 9. 10.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,

– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo uredil vsa pravna razmerja z
avtorji oziroma lastniki avtorskih del, če jih
bo uporabil za podlago pri oblikovanju storitev, ki so predmet tega razpisa in da Pošta
Slovenije ne bo imela nobenih obveznosti
(pravnih in materialnih) do avtorja oziroma
lastnika uporabljenih del;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da se zavezuje, da so s plačilom opravljene storitve poravnane tudi vse obveznosti iz naslova avtorskih pravic in se v celoti
in trajno odreka kakršnemukoli dodatnemu
plačilu za uporabo avtorskih pravic. Ponudnik ohranja moralne avtorske pravice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Ekonomsko najugodnejša ponudba za 1.
sklop glede na:
– ceno (maksimalno št. točk je 50) in
– kreativna rešitev oblikovanja letnega
poročila (maksimalno št. točk je 50).
Kreativno rešitev bo komisija, sestavljena iz predstavnikov Pošte Slovenije, ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– povezanost med osnutkom izdelka in
njegovim namenom uporabe (0–10 točk),
– kompleksnost rešitve (0–10 točk)
– ocenjuje se tudi predlog prikaza dveh jezikovnih variant letnega poročila ter izvedljivost osnutka,
– idejna zasnova, kreativna rešitev (0–30
točk).
Ekonomsko najugodnejša ponudba za 2.
sklop glede na:
– ceno (maksimalno št. točk je 50) in
– kreativna rešitev scenarija za korporativni oglas (maksimalno št. točk je 50).
Kreativno rešitev bo komisija, sestavljena iz predstavnikov Pošte Slovenije, ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– povezanost med osnutkom izdelka in
njegovim namenom uporabe (0–10 točk),
– kompleksnost rešitve (0–10 točk),
– idejna zasnova, kreativna rešitev (0–30
točk).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 38-2006/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu 02/449-23-79.
V primeru, da si razpisno dokumentacijo
natisnete s spletne strani Pošte Slovenije,
plačilo le-te ni potrebno.
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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: do 9. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, v
nabavni službi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17561/06
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-44-33.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06/311000.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba meritev onesnaženosti zraka in
upravljanje z okoljskim merilnim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
organu
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
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na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika);
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– akreditacija vsaj za en parameter za
katerega se izvajajo meritve;
Dokazila: akreditacijska listina izdana s
strani Slovenske akreditacije (SA).
– ponudnik naj v priloženo tabelo navede seznam strokovnjakov, z ustreznimi
znanji s področja upravljanja z merilnikom
in meritev;
Dokazila: certifikat za upravljanje z merilnikom TEOM in OPSIS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varstvu
okolja 39/2006, Evropska direktiva 96/62
ES, ter druga veljavna zakonodaja s področja onesnaženosti zraka.
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: 354-947/2005-12.
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 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje uporabo 97. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 59/06
Ob-17574/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Liljana
Adanič, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: liljana.adanic@hoceslivnica.si, internetni naslov: obcina@hoceslivnica.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpis koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini HočeSlivnica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini HočeSlivnica za obdobje 30 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hoče-Slivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dejavnosti, ki je predmet javne službe
obsega:
V naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo obsegajo naslednje
storitve:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne
kanalizacije,
– izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– čiščenje komunalne odpadne ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
– prevzem in obdelavo gošč iz premičnih
suhih stranišč in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
V naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj
naselja obsegajo naslednje storitve:
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 12. 2036.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
2 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
01. 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
02. 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 oz izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
03. 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
04. 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;
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
01. 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);
02. 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
03. da je ponudnik finančno sposoben
zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega sistema po programu izgradnje kanalizacijskega
sistema
Dokazilo: izjava ponudnika in program
izgradnje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
01. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gospodarskih javnih službah; Zakon o varstvu
okolja; Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Hoče-Slivnica (MUV,
št. 9/06); Odlok o predmetu in pogojih za
dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št.
11/06, 03/06).
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 storitve,
2. višina sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
3. rok izgradnje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila na transakcijski
račun št. 01360-0100009425.
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 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13. uri; Občina Hoče-Slivnica, 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: 9. 6. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-17651/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 029/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev hitre pošte za potrebe RTV Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.12.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.12.00.00-3.
2) Kratek opis: storitev hitre pošte za
odposlane pošiljke.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.12.00.00-3.
2) Kratek opis: storitev hitre pošte za
prejete pošiljke.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 45 dni po prejemu
pravilno izstavljenega računa za posamezno storitev.
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 029/2006.
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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
029/2006.
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 029/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Za sklop A:
1. cena za odposlane pakete,
2. cena za odposlane dokumente,
3. popust na odposlane pošiljke.
Za sklop B:
1. cena za prejete pakete,
2. popust na prejete pošiljke.
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 31. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po faksu na št. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa
je brezplačna. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 029/2006-1L-ODP/S)
in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 9. uri; RTV Slovenija – velika sejna soba
v V. nadstropju, 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: 15. 6. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-17719/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej (Občina Laško), Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-00, faks 03/733-87-15,
elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 11, 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izbor izvajalca za pripravo prostorske strategije in prostorskega reda Občine Laško (SPRO in PR
OL).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. 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
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. 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 žiro račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2 ali BON 3) in dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
7. da ni dal zavajajoče podatke;
8. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti,
9. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
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3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
2. izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2005,
3. potrdilo o plačilni sposobnosti od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
4. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
5. da nudi 30 dnevni plačilni rok,
6. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti,
7. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik pred sklenitvijo pogodbe dobil garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi kadrovskimi zmogljivostmi in izvaja podobne storitve,
2. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del,
3. da so ponudnik, njegovi podizvajalci
ter strokovni sodelavci v zadnjih petih letih
izvedli podobne strokovne storitve na področju prostorskega planiranja,
4. ponudnik oziroma njegov podizvajalec
priloži dokazila s potrdili naročnikov tako, da
ima na področju iz točke 3. uspešno izvedena 3 naročila,
5. ključni kadri, ki bodo vodili projekt,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo,
6. ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZUREP, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena.
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.

Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško, št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 ob 10.
uri.
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: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Laško
Ob-17731/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Lampret Jernej, župan, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-78-385,
faks 01/78-77-697, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Redno vzdrževanje in
zimska služba na lokalnih cestah v Občini
Ivančna Gorica (maj 2006).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje Občine
Ivančna Gorica.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko se vzdržuje 141,45 km cest.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala za obdobje
dveh let skozi celo leto – od podpisa pogodbe in nato dve leti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 1. 9.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04),
ter Pravilnikom o spremembah Pravilnika o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti
v postopku oddaje javnega naročila (Uradni
list RS, št. 87/04).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
podzakonskim predpisi in pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
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ročila, 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:
– potrdilo, da pri ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek,
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– poročilo pooblaščenega revizorja, iz
katerega je razvidno, da ima ponudnik poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehničnih kapacitetah za izvedbo naročila,
– seznam vzdrževanj cest v zadnjih petih letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– fiksnost cen in rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0031/2006-TJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije plačati na TRR
01239-0100002162.
Potrdilo je potrebno poslati po faksu
01/78-77-697 na Občino Ivančna Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2006 do 8.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 9. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Št. 430-0058/2006-07
Ob-17778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Prevalje, kontaktna oseba: Sabina
Ranc, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija, tel.
02/82-46-100, faks 02/82-46-124, elektronska pošta: sabina.ranc@prevalje.si, internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0058/2006-07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Prevalje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da – v II.
fazi postopka.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik bo kandidate, ki jim bo na podlagi predloženih dokazil v I. fazi priznana sposobnost, pozval k oddaji ponudbe za II. fazo
postopka; prevozi bodo v II. fazi razdeljeni
po sklopih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije ponudb niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo kandidatom priznal
sposobnost v skladu s prvim odstavkom 19.
člena Zakona o javnih naročilih.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s prvim odstavkom 42. člena
Zakona o javnih naročilih – obvezni pogoji,
ostalo 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: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 13. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV), valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: kandidati morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
– (I. faza omejenega postopka) pred dvigom
razpisne dokumentacije nakazati naročniku na TRR, številka: 01375-0100010242, s
pripisom za namen: razpisna dokumentacija – prevozi OŠ otrok. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejem prijav po omejenem postopku – I. faza: 18. 7.
2006 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 2. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi omejenega postopka odpiranje ponudb ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Prevalje
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Ob-17815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Judita Gačnik, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/88-79-630,
faks 02/88-79-640, elektronska pošta: obcina.radlje@radlje.si.
I.2) 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: poslovna cona Radlje
vzhod – komunalna infrastruktura.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalne infrastrukture: interna
cesta, vodovod, kanalizacija, električni
dovod, informacijski vodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost del je ca. 100 mio SIT.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s pogoji v razpisni dokumentaciji je
potrebno priložiti garancije za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje: plačilo materialnih stroškov razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT na TRR 01301-0100010958
in pogoji skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; sklic na ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 13.30; Občina Radlje ob Dravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 415/06
Ob-17901/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pranje perila.
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: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje perila.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 762,720.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S229-226212 z dne 29. 11. 2005.
Št. naročila: 421
Naslov: Pranje perila
V.l) Datum oddaje naročila: 26. 4. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Peroteks, d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: vrednost: 840,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
762,720.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
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Ob-17938/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Mojca Cerar, Stari trg 1, 1225 Lukovica, Slovenija,
tel. 01/729-63-00, faks 01/729-63-13, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve prevoz.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolskih otrok z območja
Občine Lukovica v Osnovno šolo Janka
Kersnika Brdo v šolskih letih 2006/2007
do 2009/2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lukovica.
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:
Prevoz osnovnošolskih otrok, ki so od
Osnovne šole Janka Kersnika Brdo oddaljeni več kot 4 km.
Prevoz osnovnošolskih otrok, ki so od
Osnovne šole Janka Kersnika Brdo oddaljeni manj kot 4 km.
Posamezne relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2010.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je 30 dan od dneva prejema
pravilno izstavljenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazila navedena v drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti iz 1. odstavka.
2. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6
mesecev pred predložitvijo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o razpoložljivih zmogljivostih (za prevoze pod 4 km mora ponudnik
zaradi specifičnosti terena razpolagati tudi z
manjšimi vozili).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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: 26. 7. 2006 do 17.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 9. uri, Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Lukovica
Št. 00701-3/20026
Ob-17941/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta PGD, PZI rekonstrukcije
Sodražica–Žlebič, R1-212/1120.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1120 R1-212 Sodražica–Žlebič.
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: 5 mesecev 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;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila

(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 18. 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 14,100.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17942/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava strokovnih podlag za DLN za
ureditev izvennivojskega križanja žel.
proge Z.M. – Dobova s cesto R2-424 Boštanj–Orešje v Šmarju pri Sevnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1166 cesta R2-424
Boštanj–Planina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
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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 (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol-
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nil 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 18. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 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 14,100.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17944/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrepolje, kontaktna oseba: Andreja Babič, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-02-83, faks
01/780-79-23, elektronska pošta: dejavnosti@dobrepolje.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A/02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 600-3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prevozi šoloobveznih otrok v Občini Dobrepolje v šolskem letu 2006/2007,
z možnostjo podaljšanja za šolsko leto
2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje šolskega okoliša
Občine Dobrepolje.
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: količina
in obseg sta podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
24. 6. 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: skladno z
zakoni, predpisi in razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z 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: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu (ZPCP-UPB3, Ur. l. RS,
št. 26/05), Pravilnik o pogojih, kijih morajo
izpolnjevati vozila in voznik vozil, s katerim
se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04 in 67/05) in druga veljavna zakonodaja, ki se nanašajo na predmet naročila.
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 600-3/06.
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: razpisna dokumentacija lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo na sedežu naročnika, vsak delovni dan od 8. do 13. ure, v sredo do 16.30,
po predhodnem plačilu dokumentacije na
podračun pri UJP št. 01220-0100002026 s
pripisom javni razpis-prevozi šoloobveznih
otrok.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje oziroma zastopanje ponudnika pri
odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 9. uri; v sejni sobi Občine Dobrepolje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Dobrepolje
Št. 00701-3/2006
Ob-17957/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obvoznica Škofljica – izdelava prometne
študije ter prometne in ekonomske primerjava variant.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 02155 cesta
G2-106 Lj. (Rudnik)–Škofljica, odsek 0260
cesta G2-106 Škofljica, odsek 0261 cesta
G2-106 Škofljica–Rašica.
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: 105 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;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– licence;
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila

(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 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 26,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17960/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PZI preplastitev ceste G1-4/1259 Slovenj
Gradec–Gornji Dolič od km 4.0+50 do
6.4+50 in km 7.3+00 do km 10.3+00.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1259 cesta G1-4
Slovenj Gradec–Gornji Dolič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
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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 (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do na-
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ročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2006 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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 16,800.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-17965/06
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova obstoječih talnih označb v krožnem križišču, označitev robne črte in
ločilnih črt na državnih cestah z uporabo
različnih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0087 cesta G2-104
Ljubljana (Črnuče–Tomačevo), odsek 0261
cesta R1-211 Jeprca–Ljubljana (Šentvid),
odsek 0261 cesta G2-106 Škofljica–Rašica,
odsek 0263 cesta G2-106 Žlebič–Kočevje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
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 1. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);

– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 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: 16. 8. 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 63,000.000
SIT.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18008/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: mag. Mateja Tomin Vučkovič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-33-11, 01/478-32-00,
faks 01/433-12-20, 01/478-32-62, elektronska pošta: mateja.vuckovic@gov.si, internetni naslov: www.mg.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: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
upravljanje s centralnim slovenskim turističnim rezervacijskim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec do 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden 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: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– za pravne osebe: vsi registrski listi
iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra, iz katerih izhaja registracija za
opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: potrdilo o
registraciji AJPES ali drugega ustreznega
registra;
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti podpisano in žigosano izjavo, da dokumenti izražajo zadnje stanje
ponudnika;

– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
posebno dovoljenje potrebno; če ni potrebno, ponudnik priloži podpisano in žigosano
izjavo, da posebno dovoljenje glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ni potrebno;
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ga v Sloveniji izdaja
Ministrstvo za pravosodje ter izjavo, da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem. Ponudnik mora predložiti
oba dokumenta. Tuj ponudnik oziroma podizvajalec predloži potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerih izhaja, da ponudnik
ni v kazenskem postopku oziroma da ni bil
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Tuj
ponudnik oziroma podizvajalec predloži
potrdilo drugih državnih organov, iz katerih
izhaja, da ponudnik ni v kateri od zgoraj
navedenih situacij;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati; potrdilo izda DURS ali drug pristojni
organ v državi; potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in ekonomsko sposoben izvesti javno naročilo – potrdilo o neblokiranem transakcijskem računu
v zadnjih šestih mesecih; ponudnik mora
predložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima
odprt TRR oziroma bančni račun;
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list št.
71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Poročilo pooblaščenega revizorja se priloži le v primeru, če vrednost
ponudbe presega 50 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti predhodno vsaj
triletne izkušnje na področju turizma – šteto
od datuma oddaje ponudbe nazaj. Izkušnja
ali referenca na področju turizma pomeni,
da je ponudnik bodisi dejaven na področja
turizma več kot tri leta, bodisi izvaja različne
projekte s področja turizma ali za turistično
gospodarstvo več kot tri leta brez večjih
prekinitev (seštevek polnih mesecev brez
projektov s tega področja je lahko največ 6).
Kot projekt bo upoštevan katerikoli projekt z
vsebinami s področja turizma. Opis referenc
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mora ponudnik predstaviti v ponudbi. V primeru, da ima ponudnik v zadnjih 5-ih letih
izkušnje z opravljanjem dejavnosti klicnega
centra, bo deležen dodatnih točk pri ocenjevanju – izjava;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, iz katere izhaja, da je predhodno že
vzpostavil, upravljal ali razvil rezervacijski
sistem – ta pogoj morajo ponudniki izpolnjevati ob prijavi na razpis. Referenca ne
sme biti starejša od 5 let od dneva oddaje
ponudbe. V primeru, da ima ponudnik več
kot 5 referenc s področja vzpostavljanja ali
upravljanja ali razvoja rezervacijskega sistema pridobi pri ocenjevanju dodatne točke
– izjava;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
– izjava;
– ponudnik mora podati spisek oseb, ki
bodo sodelovale pri izvajanju javnega naročila, z navedbo njihovih kvalifikacij – izjava;
– ponudnik mora imeti na razpolago
ustrezen strokoven kader (zaposleni strokovnjaki ali podizvajalci) v zahtevanem številu s področja vodenja projektov, turizma in
informatike, in sicer najmanj:
– 1 x vodja tima za vzpostavitev CRSja pri ponudniku najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področjih, ki jih pokriva ta razpis
(t.j. vzpostavljanje ali upravljanje ali razvoj
CRS). Skupno mora imeti 8 let delovnih
izkušenj,
– 2 x strokovnjak s področja turizma
mora imeti minimalno visokošolsko izobrazbo in poznavanje področja turizma (vsaj 1
leto izkušenj na področju turizma, pri čemer
opravlja naloge povezane s turizmom ter
izvajanje projektov na tem področju),
– 1 x pravni strokovnjak mora imeti najmanj 3 letne izkušnje na področju gospodarstva,
– 1 x strokovnjak za informacijske sisteme in baze podatkov.
Za vse predlagane kadre mora ponudnik
predložiti življenjepise in potrdila o zahtevani izobrazbi in delovnih izkušnjah. Delovne
izkušnje se izkazujejo z lastnimi izjavami
oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog
iz naročila;
– naročnik zahteva, da klicni center zagotavlja visoko raven storitev, zaradi česar
morajo tako pri vzpostavljanju kot delovanju
klicnega centra sodelovati osebe z ustrezno strokovno izobrazbo. Pri vzpostavljanju
klicnega centra morajo sodelovati osebe z
visokošolsko izobrazbo ter znanji s področja
turizma in informatike. Po vzpostavljenem
klicnem centru pa morajo za operativno delo
v njem biti angažirani ustrezni kadri z aktivnim znanjem tujih jezikov, da bodo lahko
v vsakem trenutku pokrivali tri tuje jezike
(angleščina, nemščina, italijanščina) in slovenščino. Za izvajanje nalog klicnega centra
mora imeti upravljalec zaposlene ustrezne
kadre oziroma lahko pridobi partnerje (v primeru skupne ponudbe) ali podizvajalce (v
primeru nastopa s podizvajalci), ki jih predstavi v ponudbi. Za vse predlagane kadre
pri vzpostavitvi in za delo v klicnem centru
mora ponudnik predložiti življenjepise.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila;
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ponudbe ponudnikov, ki
bodo izpolnile vse zahtevane pogoje, bo
naročnik ocenjeval na podlagi meril, ki so
podana v nadaljevanju. Ponudbo, ki bo na
podlagi meril zbrala največje število točk, bo
naročnik lahko ocenil kot najugodnejšo.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane naslednje skupine meril:
Merilo
1. Cena
1.1 Vzpostavitev CRS-ja
1.2 Upravljanje CRS-ja
2. Reference izvajalca
Skupaj:

Število točk
50
15
35
20
70

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN2/2006/MTV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh www.mg.gov.si (v rubriki
Razpisi) ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(recepcija).
Dodatne informacije so na voljo na naslovu: mateja.vuckovic@gov.si.
Vsaka zahteva za pojasnilo oziroma
vsako vprašanje naj se pošlje v pisni obliki po faksu 01/433-12-20, 01/478-32-62
ali po elektronski pošti na naslov: mateja.vuckovic@gov.si. Zahteva za pojasnilo
oziroma vprašanje mora na zgornje naslove
prispeti najpozneje 5 dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.
Pojasnila oziroma odgovori, vključno z
vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo www.mg.gov.si (v
rubriki Pogosta vprašanja). Tisti, ki jih bo
naročnik lahko evidentiral kot potencialne
ponudnike ali prevzemnike razpisne dokumentacije, bodo pojasnila oziroma odgovore, vključno z vprašanji, toda brez navedbe
njihovega izvora, prejeli preko elektronske
pošte ali po faksu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 10.
ure.
Način prijave: popolna vloga, v skladu z
razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, do 28. 7. 2006 do 10. ure, (po
pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana)
v zaprti ovojnici po navodilih iz razpisne
dokumentacije.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
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Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 28. 7. 2006, do 10.
ure (velja žig Ministrstva za gospodarstvo).
Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
se vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico, da se, na podlagi 2. točke
97. člena Zakona o javnih naročilih, po izteku pogodbe, sklenjene na podlagi tega postopka oddaje javnega naročila, z izbranim
izvajalcem pogaja o sklenitvi nove pogodbe,
katere predmet je ponovitev podobnih storitev, kot se oddajajo v tem postopku in pod
pogojem, da bodo take storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega bo oddano to javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-18013/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izmera in izdelava parcelacijskih načrtov
za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 450 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 (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno osebje
za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o tehničnem osebju);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 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
120,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1247/06

Ob-17894/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 27/06: »Dobava avtomatiziranega merilnega avtomobila za izvajanje
meritev na SN in NN kabelskih omrežjih«,
objavljenem v Uradnem listu RS št. 57/06 z
dne 2. 6. 2006, Ob-15494/06, se spremenijo
naslednje točke:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik se sicer ne spremenijo, vendar
bo naročnik starost dokumentov (garancija
za resnost ponudbe-ne starejša od 120 dni
od odpiranja ponudb, dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti
Davčne uprave RS, v skladu s predpisi RS ne starejše od 30 dni od odpiranja ponudb in
BON-1 ponudnika, oziroma če je ponudnik

samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank
o podjetnikovi solventnosti - ne starejša od
30 dni od odpiranja ponudb), presojal glede
na novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 57/06 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15494/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. junija 2006,
vsak delovnik med 8.30. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. junij 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 26. oktobra 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. junij
2006 ob 10.30, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 23. junija
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-17653/06
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, Bojan
Horvat – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, 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:
02/220-01-28 – splošni del; Bojan Horvat;
tel. 02/220-06-70 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, 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. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za izvedbo ogrevanja s toplotno
črpalko in geosondo – komplet z montažo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.,
na objekte.

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

4999

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: 50,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 leti od priznanja usposobljenosti
in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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.
III.2.1.4) Drugi podatki: ker bo naročnik
za izvedbo projektov kandidiral za nepovratna sredstva, si pridržuje pravico, da v
primeru neuspešne kandidature ne izvede
druge faze javnega razpisa in prekine razpis
brez kakršnihkoli posledic za naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 98 točk,
2. rok plačila 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Naročnik bo merila uporabil v 2. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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.
02/220-01-28 – za splošni del, Bojan Horvat; tel. 02/220-06-70 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-17730/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, kontaktna oseba: David Ferjančič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks.
05/339-67-31, elektronska pošta: david.ferjancic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
števci električne energije.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišča na področju Elektro Primorske.
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: enofazni števec 1100 kosov, trifazni števec 1000
kosov, trifazni števec daljinski 200 kosov,
koncentrator 50 kosov, parametriranje 50
kosov, šolanje za 10 ljudi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 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: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje de-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali 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 katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež, ponudnik ima poravnane davke
in prispevke, ponudnik mora izkazati, da v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti; Ponudnik mora za priznanje
sposobnosti predložiti referenčno potrdilo o
že izvedenih dobavah razpisane opreme v
zadnjih treh letih (od 1. 1. 2003 dalje), pri
čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 100% ponudbene vrednosti, Čisti
prihodki od prodaje za zadnja tri leta: leto
2003, 2004, 2005 katerih letno povprečje
mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja
ponudnik ne bo predložil bo naročnik štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa, ne potrebuje, potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, Potrdilo pristojnega davčnega urada,
na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 ali
BON-1/P ali BON-2, iz katerega je razvidno
zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdila o referencah.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic števci električne energije 13/2006-B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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 2. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika 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: 15. 6. 2006.
Elektro Primorska
Ob-17805/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Franc Jaklič, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-95-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: franc.jaklic@energetika-lj.si, internetni naslov: http://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: Nives
Nardin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04, faks 01/588-97-59,
elektronska pošta: nives.nardin@energetikalj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1000 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
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: PDO-31/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop: merilniki toplotne energije,
2. sklop: komponente za merilnike toplotne energije,
3. sklop: rezervni deli za merilnike toplotne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) : glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00-2.
2) Kratek opis: merilniki toplotne energije.
3) Obseg ali količina: 470 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00-2.
2) Kratek opis: komponente za merilnike
toplotne energije.
3) Obseg ali količina: 2.378 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00-2.
2) Kratek opis: rezervni deli za merilnike
toplotne energije.
3) Obseg ali količina: 4.070 kosov.
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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: 6.918
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo okvirnega sporazuma oziroma menica, bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku oziroma menica.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 30 dni od datuma izdaje 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 ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P, BON 1/SP,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnične zahteve naročnika,
– garancijska doba,
– dobavni 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 31/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006 do
10. 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. 400-31-06. 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: 25. 7. 2006 do 10.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 12. uri; Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, sejna soba.
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: 16. 6. 2006
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 026353
Ob-17902/06
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, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava PE cevi za vodo iz polietilena.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skladišče Kleče, Saveljska
cesta 1, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.21.00–1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.21.00–1.
2) Kratek opis: nabava PE cevi za vodo
iz polietilena.
3) Obseg ali količina: 70 artiklov po seznamu v razpisni dokumentaciji.
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: 70 artiklov po seznamu v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila je 30 dni od dneva
izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih 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.

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

5001

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P In potrdilo davčnega urada.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
predložiti izjave o skladnosti proizvodov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. višina popusta na veljavne cenike,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 21 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 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: 29. 8. 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: 30. 8. 2006
ob 8.30; 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: 16. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 1820
Ob-17924/06
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:
Božidar Fabjan Valent, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: bozidar.fabjan@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: http://www.geoplinplinovodi.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/25/2006/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zaporne opreme – krogelne pipe
za zemeljski plin.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: prirobnična krogelna pipa za ZP (več deset kosov
različnih dimenzij); navojna krogelna pipa za
ZP (270 kosov različnih dimenzij).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: julij 2006–september 2006.
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 potrebno dovoljenje.
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:
Povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji kot
55,000.000 SIT.
Ponudnik mora za ponujeno ceno zagotavljati pogoje franko skladišče Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 11.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Ponudnik mora ob dobavi opreme za vso
dobavljeno opremo obvezno priložiti naslednje dokumente:
a) certifikat SIST EN 10204 3.1 ali enakovredno,
b) izjavo o skladnosti z direktivo 97/23/ES
za posamezen tip kr. pip dimenzije nad DN 25
(na plinovodnem sistemu Geoplin plinovodi
d.o.o. je dovoljena samo vgradnja opreme,
izvedene po modulu H omenjene direktive),
c) certifikat za uporabo API monograma
(omenjen certifikat se zahteva samo za proizvajalca opreme, izdelane skladno s standardom API Spec 6D),
d) izjavo o skladnosti z direktivo 94/9/ES
za posamezen tip kr. pipe ali izjavo proizvajalca, da omenjena kr. pipa nima lastnih virov
vžiga (Atex certifikat ali enakovredno),
e) navodila za montažo, obratovanje in
vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,
f) ustrezen dokument, na podlagi katerega
je mogoče ugotoviti, da ima proizvajalec opreme, ki je predmet dobave, potrjen in veljaven
sistem zagotavljanja kvalitete po ISO 9001,
g) podrobno tehnično dokumentacijo (načrti in razpredelnice ter opisi) o posameznih
dobavljenih kosih.
Razen izrecno zahtevanih dokumentov v
slovenskem jeziku, so lahko ostali dokumenti
iz točk tehničnih pogojev izdani v slovenskem,
nemškem ali angleškem jeziku.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok dobave, garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/25/2006/TSTSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 12.30; Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 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: 16. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Gradnje
Ob-17312/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrpelje-Kozina, kontaktna oseba:
Aleksander Batič, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Hrpelje, Slovenija, tel. 05/680-01-50,
faks 05/580-01-80, elektronska pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, internetni naslov: http://www.hrpelje-kozina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4146-8/2006-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja primarnega in sekudarnega vodovoda za naselje Skadanščina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Skadanščina, Markovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda za Skadanščino in rekonstrukcijo dela vodovodnega omrežja Markovščina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela morajo biti zaključena do
15. 10. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 24. 7. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: odškodninska odgovornost za nepravočasno
nedokončanja del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dokončanje del do 15. 10. 2006 kot pogoj za
koriščenje sredstev sofinanciranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah 42. člena ZJN v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 6. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Na TRR
01234-0100006141 Banka Slovenija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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 10. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 10. uri, Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14.
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.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 2079
Ob-17771/06
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: Crnjak Zoran, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Zoran.crnjak@geoplin-plinovodi.si, internet
ni 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.1.1) 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: P/JN/29/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta MSO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: streha.
3) Obseg ali količina: predvidena je odstranitev obstoječega ostrešja in izvedba
nove ločene strehe s pločevinasto kritino.
Predviden je tudi nov strelovod.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: fasada.
3) Obseg ali količina: predvidena je sanacija fasadnega plašča po principu izvedbe
tretje prezračevalne fasade izvedene v kombinaciji stekla in alukbond pločevine na podkonstrukciji pritrjeni na obstoječa rebra fasadnih betonskih panelov z dodatnim slojem
termoizolacije, zamenjava oken in na novo
oblikovanje vhodnega vetrolova v objekt.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: notranja dela.
3) Obseg ali količina: pri notranjih delih je
predvidena zamenjava predelnih sten, vrat,
novih spuščenih stropov, zamenjava talnih
oblog, prepleskanje, obnova elektroinštalacije in ogrevanja.
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: rekonstrukcija objekta MSO: streha, fasada ter
notranja dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek julij 2006 in konec december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
izdana s strani prvovrstne banke;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana
s strani prvovrstne banke;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, izdana s strani prvovrstne banke;
– zavarovanje glede dejavnosti, zavarovanje del in opreme, zavarovanje osebja ter
zavarovanje neposrednih škod na premoženju naročnika.
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:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
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 ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi tega
kaznivega dejanja ne sme biti pravnomočno
obsojen.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Zoper ponudnika ne sme biti uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonske zahteve na področju varovanja okolja,
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: povprečni letni prihodki ponudnika za zadnja 3 poslovna leta
morajo biti večji kot 575,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih
dokončanih vsaj 5 gradenj poslovne stavbe
tlorisne velikosti nad 500 m², višine P+2 ali
večjih dimenzij.
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del
predložiti program zagotavljanja kakovosti,
ki mora vsebovati vse predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in
poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
enega odgovornega vodjo del. Izobrazba
odgovornega vodja del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom, ki je vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne
delovne izkušnje pri podobnih delih in to
najmanj 5 let kot odgovorni vodja del.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
podobnih delih.
V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela bo oddal podizvajalcem. Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz Zvezek 1 poglavja 1.1.15 Splošni
pogoji in dokazovanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– cena za sklop,
– rok izvedbe za sklop,
– garancijski rok za sklop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/29/2006/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2006 do 10.
ure.
Cena: 25.000 SIT.
Za dvig dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu 25.000 SIT na TTR
naročnika št. 02923-0254424156, sklic:
7685, namen: RD Rekonstrukcija MSO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 7. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 11. uri na naslovu naročnika.
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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: 16. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 102/2019/2006
Ob-17893/06
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: Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.Hostnik@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, od 10.
do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 105/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objekta DV 2x110 kV Toplarna
– Polje–Beričevo po naslednjih sklopih:
sklop – A: gradbena dela za podzemni
kabel, sklop – B: gradbena dela za nadzemni vod, sklop – C: izdelava, dobava in
montaža jeklenih konstrukcij; sklop – D:
izdelava, dobava in montaža opreme za
varno plezanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2x110 kV Toplarna
– Polje–Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek: 28. 8. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
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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: v primeru skupnega nastopanja
večih ponudnikov bo naročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru
mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: podrobnosti so navedene
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
15-16 z dne 18. 2. 2005, Ob-445/05 in Ur. l.
RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-12032/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
20. 7. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 105/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 2078
Ob-17772/06
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:
Jože Koščak, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Joze.koscak@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: http://www.geoplin-plinovodi.si/.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/10/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna slikopleskarska dela na plinovodih in objektih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe
Geoplin plinovodi d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: M-1 Ceršak-Rogatec s
priključnimi plinovodi ter poslovna stavba
VC Maribor.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: M-2 Rogatec-Vodice s
priključnimi plinovodi.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: M-3 Šempeter-Vodice s
priključnimi plinovodi ter poslovna stavba
VC Ljubljana.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: M-4 Rogaška slatinaNovo mesto s priključnimi plinovodi.
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: vzdrževalna slikopleskarska dela na plinovodih in
objektih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Geoplin plinovodi
d.o.o.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek julij 2006 in konec december 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti;
– zavarovanje odgovornosti za škodo;
– bančna garancija za odpravo napak v
jamčevalnem roku.
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 prijave
morajo skupni kandidati predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kandidat mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Kandidat mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora vsa potrebna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Kandidat ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti

zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen.
4. Zoper kandidata ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje kandidatovega poslovanja. Poslovanje kandidata ne sme voditi izredna
uprava.
5. Kandidat mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodek kandidata v
zadnjih 3 poslovnih letih mora biti večji kot
40,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kandidat mora imeti v zadnjih petih
letih že izvedena vzdrževalna slikopleskarska dela vsaj na 2 energetskih objektih ali
energetskih vodih. Vrednost izvedenih del
mora znašati 500.000 SIT brez DDV ali več
po objektu ali vodu.
2. Kandidat mora imeti na razpolago
priprave in tehnična sredstva za delo na
višini.
3. Kandidat mora imeti na razpolago napravo za suho peskanje plinovoda, visokotlačni vodni čistilec delovnega tlaka do 100
barov za pranje fasade in elektroagregat za
uporabo potrebnih električnih aparatov.
4. Kandidat mora imeti za izvedbo tega
javnega naročila zaposleni najmanj eno leto
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
vsaj dve ekipi po dva delavca, z izobrazbo
vsaj KV slikopleskar ali IV. stopnjo gradbene
smeri ter potrdilom za delo na višini.
5. Delavci kandidata morajo pred pričetkom izvajanja razpisanih del opraviti seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji
– prisotnost zemeljskega plina. Seminar se
izvaja na sedežu naročnika in ga brezplačno
organizira naročnik.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Kandidat mora naročena dela pričeti
izvajati v 3 dneh po prejemu naročila.
2. V primeru, da bo kandidat dela izvajal
s podizvajalci jih mora navesti v ponudbeni
dokumentaciji. Podizvajalec mora imeti zaposlene najmanj eno leto za nedoločen čas
s polnim delovnim časom vsaj eno ekipo
dveh delavcev, z izobrazbo vsaj KV slikopleskar ali IV. stopnjo gradbene smeri ter
potrdilom za delo na višini. Delavci podizvajalca, ki bodo izvajali dela tega javnega
naročila morajo pred pričetkom izvajanja del
opraviti seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji – prisotnost zemeljskega plina.
Seminar se izvaja na sedežu naročnika in
ga brezplačno organizira naročnik.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
Prva faza: število izvedenih vzdrževalnih slikopleskarskih del na energetskih
objektih ali energetskih vodih v zadnjih
petih letih. Vrednost izvedenih del mora
znašati 500.000 SIT brez DDV ali več po
objektu ali vodu.
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Druga faza: cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/10/2006/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 5. 7. 2006 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 7. 2006.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: naročnik bo
datum, čas in kraj odpiranja ponudb določil
v povabilu k oddaji ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-02-2006: Tipo
investicijske gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Brodnik, Kardeljeva ploščad 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/566-10-18,
faks 01/568-27-90, elektronska pošta: tipoinz@siol.net in Inovacija d.o.o., kontaktna oseba: Robert Ekart, Ulica čebelarja
Močnika 22, 2204 Miklavž, Slovenija, tel.
02/629-60-90, faks 02/629-60-51, elektronska pošta: inovacija.mk@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,458.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6798/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ZPIZ, Jože Rangus,
Direktor sektorja za pravne in splošne zadeve.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Obvestila o oddaji
naročila

Ob-17511/06
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.gov.si/durs/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/2006 disk. Polje.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava diskovnega polja za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– izjava principala ponujene opreme,
da bo zagotovil izvajanje garancijskih obveznosti,
– redno zaposleni sistemski strokovnjaki za instalacijo in konfiguracijo razpisane
opreme,
– redno zaposleni sistemski strokovnjaki
za konfiguracijo HP-UX PA-RISC tehnologije,
– redno zaposlen Oracle DBA strokovnjak za pomoč pri migraciji programske
opreme,
– reference, da je ponudnik v obdobju
od leta 2003 do leta 2006 instaliral diskovno polje istega proizvajalca, kot je ponujena
oprema,

Blago
Št. 961-01/2006
Ob-17510/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.11.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-02/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
premičnih (prevoznih) kovinskih arhivskih regalov z ročnim pomikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– povprečna ponudbena cena na tekoči
meter polic 80%,
– rok dobave in montaže 15%,
– skupno število tekočih metrov polic
5%.
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– referenca, da je ponudnik v obdobju od
leta 2003 do leta 2006 opravil migracijo z
diskovnega polja, kot ga ima naročnik (EMC
– Symetrics).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 03/2006 Disk. Polje:
S&T Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231
Ljubljana – Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,255.557,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-7/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1652/06.
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: 12. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-17512/06
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. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 36420000-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0006/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
športne in druge opreme za Športni dom
TVD Partizan.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– brezplačno pogarancijsko vzdrževanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Elan Inventa d.o.o., kontaktna oseba: Janja Vrhovnik, Begunje 1, 4275
Begunje, Slovenija, tel. +386(0)4/535-13-14,
faks +386(0)4/535-13-34, elektronska pošta: janja.vrhovnik@elan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,076.773, ali najnižja
ponudba: 71,076.773 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), delež 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430/0006/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3708/06.
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: 12. 6. 2006.
Občina Sevnica
Ob-17518/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: mateja.kocman@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-04/2006.
II.5) Kratek opis: toaletna papirna konfekcija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04/2006: MBS
d.o.o., Piran, kontaktna oseba: Denis Benčič, Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/673-00-50, faks 05/673-00-55, elektronska pošta: mbs@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 12,499.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-04/2006.
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. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8160/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je naročilo
po odprtem postopku nadaljeval po postopku
s pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-68/2006-33
Ob-17544/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.40.00.00-5.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 41/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: športna oprema za
usposabljanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 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: Sokol group d.o.o., kontaktna oseba: Zvone Hočevar, Koprska 72,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-27-63,
faks 01/200-27-57, elektronska pošta: Zvone.hočevar@sokolgroup.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
19,500.000 SIT z vključenim 20% DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-68/2006-33.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3742/06 z dne 17. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17545/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si, internetni naslov: http://jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD 31-06 P.
II.5) Kratek opis: sodni in upravni koleki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD 31-06 P: Corona d.o.o., kontaktna oseba: Roman Kunej,
Prešernova 22, 3000 Celje, Slovenija, tel.
031/494-700, faks 03/570-91-65, elektronska pošta: coronadoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): 5% popust na nominalno
vrednost sodnih in upravnih kolekov.
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: VOD 31-06 P.
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; Ob-7374/06 z dne 17. 3. 2006, UL
EU 2006/S 53 – 055247.
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: 13. 6. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.,
Ob-17546/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izbiro dobavitelja za dobavo kozmetičnih
izdelkov za nadaljnjo prodajo v obdobju
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2007 (pet sklopov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Razvrstitev razpisanega
blaga po sklopih

Ocenjena
vrednost
za tri leta
v SIT brez DDV

– sklop št. 1: Kozmetika Vichy
930,000.000
– sklop št. 2: Kozmetika Nux
1,000.000
– sklop št. 3: Kozmetika Piere Fabre 60,000.000
– sklop št. 4: Kozmetika Dr. Houschka 5,000.000
– sklop št. 5: Kozmetika Clinians
4,000.000
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. 2/2006: sklop št. 1: Kozmetika Vichy: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin Poherc, mag. farm., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/470-98-00, faks 01/470-99-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 199,475.314,64 SIT
brez vključenega DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006: sklop št. 2: Kozmetika Nux: Kemofarmacija d.d., kontaktna
oseba: Davorin Poherc, mag. farm., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-98-00, faks 01/470-99-73.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 260.696 SIT brez
vključenega 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. 2/2006: sklop št. 3: Kozmetika Piere Fabre: Salus, Ljubljana, d.d.,
kontaktna oseba: Marko Rupret, univ. dipl.
ekon., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-214, faks
01/56-86-004.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,921.639,82 SIT
brez vključenega 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. 2/2006: sklop št. 4: Kozmetika Dr. Houschka: Salus, Ljubljana, d.d.,
kontaktna oseba: Marko Rupret, univ. dipl.
ekon., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-214, faks
01/56-86-004.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,690.149 SIT brez
vključenega 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. 2/2006: sklop št. 5: Kozmetika Clinians: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin Poherc, mag. farm.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00, faks 01/470-99-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,044.030 SIT brez
vključenega DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 1: 1
– sklop št. 2: 1,
– sklop št. 3: 1,
– sklop št. 4: 1,
– sklop št. 5: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006 /S 20-022119 z dne 31. 1.
2006 Ted publications Ob-1492/06 – Uradni
list RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-17547/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izbiro dobavitelja za dobavo zdravil in blaga
za nadaljnjo prodajo v obdobju od 1. 6.
2006 do 31. 5. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17.000,000.000 SIT brez DDV za
obdobje od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2007.
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. 2/2005: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin Poherc,
mag. farm., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00, faks
01/470-99-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,125.000.000 SIT
brez vključenega 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. 2/2005: Salus, Ljubljana,
d.d., kontaktna oseba: Marko Rupret, univ.
dipl. ekon., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-214,
faks 01/56-86-004.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.125,000.000 SIT
brez vključenega 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. 2/2005: Pharmakon d.d.,
kontaktna oseba: Miha Lavrič, mag. farm.,
Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-05-60, faks 01/423-48-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.250,000.000 SIT
brez vključenega DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006 /S 11-012261 z dne 18. 1.
2006 Ted publications, Ob-233/06 – Uradni
list RS št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 38/06
Ob-17548/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Makše, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371-82-50,
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07/371-82-64, faks 07/371-82-65, elektronska
pošta: jelka.makse@guest.arnes.si, internetni naslov: www.v-pedenjped.nm.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila: prehrambeno blago po sklopih:
II. sklop: sveže meso in mesni izdelki, III.
sklop: sveže in zamrznjene ribe, IV. sklop:
perutnina in perutninski izdelki, V. sklop: zamrznjeni izdelki, VI. sklop: kruh in pekovski
izdelki, VII. sklop: peciva, VIII. sklop: jajca, IX. sklop: jušne zakuhe in testenine, X.
sklop: sveže in suho sadje ter zelenjava,
XI. sklop: konzervirana živila in sokovi, XII.
sklop: čaji, XIII. sklop: osnovna živila in splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,312.100 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/BO-06: Mesarstvo
Cvetan Anton Cvetan s.p., kontaktna oseba: Brigita Škarja, Stari trg 23, 8230 Mokronog, Slovenija, tel. 07/349-95-90, faks
07/349-95-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,010.780 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. 1/BO-06: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 851.960 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/ BO-06: Perutnina Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Jože Žunkovič, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 01/749-06-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,376.578,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-06: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Beovič Mojca, Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-77,
faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 773.537,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
1/BO-06: Dolenjske pekarne d.o.o., kontaktni osebi: Damjan Slanc, Marinka Kos,
Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-07-40, 07/393-07-46, 07/393-07-70,
faks 07/393-07-75, 07/393-07-66.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,837.657,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-06: Krnc d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Krnc, Maja Kuljaj, Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-09-00, faks 07/393-09-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,619.215 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-06: Droga Kolinska
d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-15-00, faks 01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 250.174,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/BO-06: Era-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,870.816 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: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-6804/06, št. 26/06 z dne
10. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2006.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Ob-17575/06
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, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja univerzalnih in letnih čelad za motoriste.
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. 18/JNB: Compaco trgovina in storitve d.o.o., Velenje, kontaktna
oseba: Boris Kompare, Koroška 46, 3320
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Velenje, Slovenija, tel. 03/891-91-03, faks
03/891-91-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena oziroma vrednost
ponudbe: 16.900 oziroma 6,253.000 (univerzalne čelade za motoriste).
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. 18/JNB: Aures, d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Trbovc, II. prekomorske brigade 40, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/630-65-50, faks 05/6306551, elektronska pošta: aures@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena oziroma vrednost
ponudbe: 14.885 SIT oziroma 19,350.000
SIT (letne čelade za motoriste).
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: 18/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: ne; Ob-8789/06 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: 14. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 409/06
Ob-17652/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja RTG naprave
s C lokom OEC 9600.
II.5) Kratek opis: nadgradnja RTG naprave s C lokom OEC 9600.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/06 – za 1. sklop – Nadgradnja RTG naprave s C lokom OEC 9600:
Auremiana, d.o.o., Partizanska 109, 6210
Sežana, Slovenija, faks 05/73-11-350.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,190.000 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:
30. 5. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10608/06.
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: 15. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-53/2006-29
Ob-17659/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta
Kordiš, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.20.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 30/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup vrhnjih oblačil
po sklopih:
1. sklop: anorak in hlače,
2. sklop: bunda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 162,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 60 točk,
2. ocena vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30/2006-ODP: I. sklop:
anorak in hlače: Uni&Forma d.o.o., kontaktna oseba: Milena Wagner, Ljubljanska cesta
48, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-44-688,
faks 01/56-44-687, elektronska pošta: uniforma@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 156,310.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30/2006-ODP: II. sklop:
bunda: Uni&Forma d.o.o., kontaktna oseba: Milena Wagner, Ljubljanska cesta 48,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-44-688,
faks 01/56-44-687, elektronska pošta: uniforma@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4,300.000 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: 430-53/2006-29.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2470/06 z dne 3. 2. 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: 15. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17660/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poslovne enote po
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: dobava koles z motorjem in koles s pomožnim motorjem s stranskimi torbami.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34420000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 34430000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a):
vrednost: 86,186.040 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. servisna mreža v
Republiki Sloveniji
3. garancijska doba
4. poraba goriva
5. onesnaževanje okolja
6. dobavni rok
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 10/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu; 2006/S
042-044648 z dne 2. 3. 2006.
Št. naročila: 10/B
Naslov: kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tomos d.o.o.,
Šmarska cesta 4, 6000 Koper, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 91,264.200 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 86,186.040 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17735/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Zmagomir Kralj,

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novih specialnih tovornih vozil za prevoz kadavrov.
II.5) Kratek opis: nakup 1 novega
specialnega tovornega vozila za prevoz kadavrov (4 tone koristnega tovora), skupina 6,2 po ADR, podvozje s
kabino+nadgradnja in 2 novih specialnih
tovornih vozil za prevoz kadavrov (2 toni
koristnega tovora), skupina 6,2 po ADR,
podvozje s kabino+nadgranja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,1 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – do 85 točk,
2. rok dobave – do 6 točk,
3. odzivni čas v času garancijskega roka
– do 6 točk,
4. plačilni rok – do 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: 1 specialno tovorno vozilo za prevoz kadavrov (4 tone koristnega tovora): Dumida d.o.o., kontaktna
oseba: Miodrag Zdravkovič, Spodnje Dobrenje 42A, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-47-07, faks 02/654-47-00,
elektronska pošta: dumida@dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,635.516 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: 2 specialni tovorni vozili za prevoz kadavrov (2 toni koristnega tovora): Dumida d.o.o., kontaktna oseba:
Miodrag Zdravkovič, Spodnje Dobrenje 42A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-47-07, faks 02/654-47-00, elektronska pošta: dumida@dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,711.384 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/5-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11705/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 3. sklop: 4 specialna tovorna vozila za prevoz kadavrov (1
tona koristnega tovora) naročnik ni prejel
nobene ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
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Ob-17737/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Kodrin
Danilo, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 471-95-05, faks 471-97-30, elektronska pošta: danilo.kodrin@bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.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:
30.23.10.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-02-IT/2006.
II.5) Kratek opis: nakup osebnih računalnikov in tiskalnikov za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 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. Osebni računalniki: S&T
Hermes Plus d.d., Leskovškova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,603.187 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Tiskalniki: S&T Hermes Plus
d.d., Leskovškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01,
internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,570.709 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jav-raz-02IT/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15 z dne 17. 2. 2006,
Ob-4065/06.
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: 15. 6. 2006.
Banka Slovenije
Ob-17780/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna
oseba: Sabina Špeglič, dipl. ekon., Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.00-7.
II.5) Kratek opis: dobava dializno potrošnega materiala (razpisna dokumentacija
za II. fazo z dne 13. 3. 2006).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600 milj. SIT v obdobju 3 let oziroma
200 milj. na letni ravni.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280225, 280226, 280227, 280228,
280229, 280230, 280231, 280232: Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,224.778 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. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280102, 280103, 280105, 280106,
280109, 280111, 280112, 280113, 280114,
280115, 280118, 280119, 280206, 280207,
280208, 280209, 280210, 280211, 280212,
280213, 280214, 280215, 280216, 280217,
280218, 280219, 280220, 280221, 280222,
280223: Fresenius Medical Care Slovenija
d.o.o., Dobrava 14, Dobrovlje, 3214 Zreče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,508.474,57 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. 1/2003 za artikle pod šifro
280117: Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,275.537,41 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. 1/2003 za artikle pod šifro
280224: LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 522.000 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. 1/2003 za artikle pod šiframa: 280107 in 280108: Medinova d.o.o.,
Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 306.000 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. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280101, 280104, 280116, 280121,
280201, 280202, 280203, 280204, 280205:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,226.364,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 3. 10.
2003, Ob-102833.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni naredil izbora pri artiklih pod šifro 280110 in 280120.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 33/06
Ob-17782/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Ciciban Novo mesto, kontaktna oseba: Olga
Žagar Tratar, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/371-83-19, faks
07/371-83-27, elektronska pošta: Olga.zagartratar@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambnega blaga po sklopih za leto
2006/07.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,960.000 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. 1JN/06: Mesarstvo
Cvetan, Anton Cvetan s.p., kontaktna oseba: Brigita Škarja, Stari trg 23, 8230 Mokronog, Slovenija, tel. 07/349-95-90, faks
07/349-92-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,969.810 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. 1JN/06: Perutnina Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Jože Žunkovič, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,906.459,27 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. 1JN/06: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-62, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 747.250 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. 1JN/06: Krnc d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Kuljaj, Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-09-03, 07/393-09-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,373.697 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. 1JN/06: Dolenjske
pekarne d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Slanc, Marinka Kos, Ločna 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-07-40, faks
07/393-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,178.643,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1JN/06: Pekarna Pečjak
d.o.o, kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 304.735,20 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. 1JN/06: ERA-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,150.851,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1JN/06: Droga Kolinska,
kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00,
faks 01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 193.103,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št.: 26/06, Ob-6805/06 z dne
10. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Vrtec Ciciban Novo mesto
Ob-17930/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-3.
II.5) Kratek opis: nakup in namestitev
prenosnih računalnikov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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:
SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,226.260 SIT;
najnižja ponudba: 57,226.260 SIT, najvišja
ponudba: 64,165.296 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DZ-044-01/2006-3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. S68 z dne 7. 4. 2006,
Ob-70556/06.
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: 14. 6. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-18200/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KSP Litija, kontaktna oseba: Roman Ciglar, Ponoviška, 1270 Litija, Slovenija, tel.
890-00-10, faks 890-00-20, elektronska pošta: roman.ciglar@ksp-litija.si.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
goriva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 280,000.000 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. 01-404/2006: 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): najnižja ponudba 414,865.700
SIT, najvišja ponudba 415,456.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: 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. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7711/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
KSP Litija

Gradnje
Ob-17507/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robič Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-45, faks 01/300-39-37,
elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.

II.1) Vrste javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-3/2006 ZD Ljubljana.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken na
objektih ZD Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-3/2006 ZD Ljubljana:
AJM okna-vrata-senčila, kontaktna oseba:
Fijavž Milan, Kozjak nad Pesnico 2a, 2211
Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13, faks
02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,583.852,63 SIT;
najnižja ponudba: 47,583.852,63 SIT, najvišja ponudba: 55,914.144,00 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: JR-3/2006 ZD Ljubljana.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7708/06.
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: 12. 6. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17529/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, Cesta goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.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): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: komunalne naprave Smete
– 2. faza.
II.5) Kratek opis: izgradnja 2. faze vodovoda, elektro, TK in KTV priključka,
kanalizacije, javne razsvetljave in povezovalnih cest s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja na območju Smete v Šempetru pri Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 106,376.092 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. 411-03-6/2006:
Vodi Gorica d.d., Kromberk, kontaktna
oseba: Mladen Andrić, Cesta 25. juni-
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ja 1/b, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. +386(0)5/330-49-00, faks
+386(0)5/330-49-01, elektronska pošta: vodigorica@vodigorica.si, internetni naslov:
http//:www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,144.959,27 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: 411-03-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10958/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Občina Šempeter – Vrtojba
Št. 68/06
Ob-17539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Infra, izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir Ribič, Trg
svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/81-63-800, faks 07/81-63-814.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba podpornih
ukrepov za zavarovanje brežin pred porušitvijo nad glavno cesto G1-5/0332
Radeče – Boštanj, med km 7,600 in km
9,840.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 127,000.000 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:
(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. IV/06: Strabag AG, Strabag
AG, Podružnica Ljubljana in Krajnc VNG, visoke, nizke gradnje in transport, Igor Krajnc
s.p., kontaktni osebi: Matjaž Sepin, in Igor
Krajnc, Letališka cesta 33 in Cesta žalskega tabora 21, 1000 Ljubljana in 3310 Žalec,
Slovenija, tel. 01/546-67-00 in 03/710-34-66,
faks 01/546-67-01 in 03/710-34-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,209.523,82 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:
18. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Infra d.o.o.
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Ob-17658/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.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: 371-0007/2006.
II.5) Kratek opis: priprava vozišča na
asfaltiranje, preplastitve s čiščenjem in
prebrizgom, izravnave starega asfaltnega vozišča in priprava vozišča za asfaltiranje na območju Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
58,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90T,
– ISO certifikat 10T.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-0007/2006: CM Celje,
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-100, faks 03/42-66-306, elektronska pošta: info@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 58,000.000 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: 371-0007/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7362/06 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: 15. 6. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-17906/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marinček 03/425-33-20,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-66, elektronska
pošta: Andrej.Marincek@Energetika-CE.si,
internetni naslov: www.Energetika-CE.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: E-JN-PLIN 01/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja nizkotlačnega plinovoda Zagrad – II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. E-JN-PLIN 01/2006:
Gradnje Žveplan, d.o.o., Celje, kontaktna
oseba: Marjan Žveplan, Ulica heroja Lacka
8, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,560.616 SIT, ali:
najnižja ponudba: 41,560.616 SIT. najvišja
ponudba: 59,032.878,71 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: E-JN-PLIN
01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10747/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Št. 77/06
Ob-17916/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Miroslav Anžel, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/650-62-22,
faks 02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: sanacija Tovarniške
ceste LC št. 392040 v Ceršaku.
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:
CPM, Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Dušan Slapnik, dipl. inž. gr.,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel, 02/429-35-00, faks 02/429-35-11, elektronska pošta: dusan.slapnik@spm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,296.115,44 SIT, najnižja ponudba 49,296.115,44 SIT, najvišja
ponudba 58,775.097,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8794/06 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: 12. 6. 2006.
Občina Šentilj
Ob-17968/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Gvido Bokal,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: gvido.bokal@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: izgradnja meteorne
kanalizacije Jačka Logatec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,000.0000 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. 430-14/2006:
SGP Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba:
Ferjančič Boris, u.d.i.g., Vojkova 8, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/372-78-00, faks
05/377-10-14, elektronska pošta: info@cplj.siboris.ferjancic@sgpzidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92,589.395,06 SIT,
najnižja ponudba 92,589.395,06 SIT, najvišja ponudba 111,275.359 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost,da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10744/06.
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: 15. 6. 2006.
Občina Logatec
Ob-17970/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Gvido Bokal,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: gvido.bokal@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: vodovodni sistem Logatec-rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 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. 430-13/2006: Cestno podjetje Ljubljana, kontaktna oseba:
Bojan Hočevar, u.d.i.g., Stolpniška 10, 1112
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-01, faks
01/437-30-52, elektronska pošta: info@cplj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,373.012,88 SIT,
najnižja ponudba 121,373.012,88 SIT, najvišja ponudba 149,764.579,91 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost,da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 29,952.915 SIT.
Delež: 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10743/06.
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: 15. 6. 2006.
Občina Logatec

Storitve
Ob-17527/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00, dodatni predmeti: 50.11.20.00,
50.11.80.00, 50.11.60.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-42/05.
II.5) Kratek opis: popravila in vzdrževanje službenih motornih vozil po sklopih:
1. mehanika, karoserija, vlečna služba,
nadomestna vozila, originalni rezervni deli
in vgrajeni material;
2. vulkanizerske storitve, avtomobilske
pnevmatike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT za dve leti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila za sklop 1:
1. ponudbena vrednost storitev – največ
45 točk,
2. popust na cene originalnih rezervnih
delov in vgrajenega materiala – največ 40
točk,
3. oddaljenost ponudnika – največ 5
točk,
4. delovni čas delavnice – največ 5
točk,
5. storitev »Renault minuta« – največ 5
točk.
Merila za sklop 2:
1. ponudbena vrednost storitev – največ
40 točk,
2. popust na cene avtomobilskih pnevmatik – največ 60 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD-42/05-1: Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30b, 1420
Trbovlje, PSC Ljubljana, kontaktna oseba:
Goran Bojovič, Tržaška cesta 108, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-05-90,
faks 01/200-05-99, elektronska pošta: goran.bojovic.malgajlj@dealer.renault.si, internetni naslov: http://www.avtohisamalgaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cene po ceniku storitev.
Skupna ponudbena vrednost po okvirnih
količinah za sklop 1 je 15,580.000 SIT za
dve leti.
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. VOD-42/05-2: Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30b, 1420
Trbovlje, PSC Ljubljana, kontaktna oseba:
Goran Bojovič, Tržaška cesta 108, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-05-90,
faks 01/200-05-99, elektronska pošta: goran.bojovic.malgajlj@dealer.renault.si, internetni naslov: http://www.avtohisamalgaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cene po ceniku storitev.
Skupna ponudbena vrednost po okvirnih
količinah za sklop 2 je 1,610.000 SIT za
dve leti.
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: VOD-42/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 97 z dne 4. 11.
2005, Ob-29891/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se
oddaja za dobo dveh let.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 6/05-7
Ob-17549/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča,
kontaktna oseba: Liljana Kocman, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-54-01, faks 05/72-62-681, elektronska pošta: Glavna.med.sestra@zd-po.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje čišščenja
poslovnih prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– reference,
– fiksnost cen.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/05: Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Robert Vrhovnik, Kopališka
cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba: 42,760.800 SIT, najvišja ponudba:
56,308.500 SIT. Valuta: 30 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
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: 15. 6. 2006.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Ob-17576/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IB 23.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-15/2005-S-AD.
II.5) Kratek opis: storitve varovanja za
potrebe PK Ljubljana za obdobje 5 let v
ocenjeni vrednosti 164 mio SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): storitve varovanja za potrebe PK Ljubljana za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti
164 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. _ JN-O-15/2005-S-AD: Valina varovanje d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Valentinčič, direktor, Litijska cesta 45, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 156.137,87
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-15/2005S-AD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2982/06 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-17655/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.

Stran

5014 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje transporta gotovine
ter vloma in ropa v času zamenjave tolarjev
za eure.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje transporta gotovine in zavarovanje vloma in ropa v času zamenjave
tolarjev za eure.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 8,779.637,95 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 40/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 40
Naslov: zavarovanje transporta gotovine
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000
Koper, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 10,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 8,779.637,95 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17657/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: čiščenje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: poslovalnice po celotni Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 2006/S 020-022170 z dne
31. 1. 2006; obvestilo o naročilu; 2006/S
028-031069 z dne 10. 2.2006.
Št. naročila: 3
Naslov: čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik ni
opravil izbora, saj je prejel nesprejemljive
ponudbe.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 26/06
Ob-17661/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-209,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6b.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-S/06.
II.5) Kratek opis: finančni lizing za reševalna vozila:
1. sklop: finančni lizing za reševalna vozila, tip A2,
2. sklop: finančni lizing za reševalna vozila, tip B.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najugodnejša možnost odplačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN1-S/06: KBM Leasing,
d.o.o., kontaktna oseba: Metka Čuk Hanžurej, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-24-88, faks 02/229-24-89,
elektronska pošta: metcuk@nkbm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1. sklop: 31,290.421,16
SIT; 2. sklop: 37,483.229,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12036/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Št. 025-23/2006
Ob-17662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A 5.
II.5) Kratek opis: storitve mobilne telefonije in GSM aparati.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT (za eno leto).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena storitev,
2. ponudbena cena aparatov,
3. pokritost ozemlja z GSM signalom,
4. dodatna merila po razpisni dokumentaciji (možnost nastavitve alarmov glede
doseganja limita, možnost nadzora porabe
preko mobilnega portala, možnost uporabe
lokacijskih storitev, popust na redno ceno
mobilnih aparatov).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 23: Mobitel d.d.,
kontaktna oseba: Mičo Antonijević, Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-29-00, faks 01/472-29-90, internetni
naslov: www.mobitel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,995.740 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11401/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 15. 6. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-17686/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba:
Franc Hoffmann, direktor, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-70,
faks 01/589-18-77, elektronska pošta: japti@japti.si, internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 11.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo
naročila storitve po postopku s pogajanji
brez predhodne objave za izbiro izvajalcev
programa vavčerskega svetovanja.
Oznaka: PVS – izbor izvajalcev.
II.5) Kratek opis: program vavčerskega svetovanja (v nadaljevanju: program)
predstavlja obliko podjetniške svetovalne podpore države, ki jo Javna agencija
RS za podjetništvo in tuje investicije (v
nadaljevanju: naročnik) izvaja na držav-
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nem nivoju. Osrednji storitvi programa
sta podjetniško svetovanje (splošno in
specialistično) in usposabljanje. Potencialni uporabniki do storitev programa
dostopajo prek izvajalcev programa na
lokalni ravni.
Naloge izvajalcev programa na lokalni
ravni so:
– izvajanje uvodnih svetovalnih intervjujev,
– vnos vseh obveznih podatkov o svetovancih v aplikacijo (računalniško orodje za
podporo izvajanju programa),
– vodenje kartoteke o svetovancu v aplikaciji (povzetek uvodnega svetovalnega intervjuja ter vnos vseh nadaljnjih stikov s
svetovancem),
– sklepanje pogodb/aneksov o vključitvi
v program s svetovanci in pravočasna seznanitev svetovancev s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank,
– informiranje svetovancev o storitvah
programa in pravočasno seznanjanje svetovancev z Navodili za izvajanje programa,
– ugotavljanje upravičenosti svetovancev
do posameznih oblik podjetniškega svetovanja in usposabljanja,
– priprava mnenj o poslovnih načrtih za
ciljno skupino brezposelnih oseb,
– skrb za racionalno porabo svetovančeve kvote, kar pomeni, da s svojim strokovnim znanjem presoja o vrednosti svetovalne storitve svetovalca oziroma svetovalnega
podjetja,
– izdajanje vavčerjev,
– spremljanje veljavnosti vavčerjev in
opozarjanje svetovancev o poteku veljavnosti njihovih vavčerjev,
– pravočasna seznanitev svetovanca s
postopkom za uveljavljanje subvencije pri
naročniku,
– vodenje dokumentacije o svetovancih,
– poročanje naročniku o izvajanju programa,
– spremljanje svetovanca (vzpostavljanje stikov s svetovancem prek telefona, navadne ali elektronske pošte, osebnih obiskov in podobno, z namenom preverjanja
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti svetovanca),
– pisno obveščanje naročnika o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti svetovancev,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud za
spreminjanje oziroma nadgradnjo programa,
– ravnanje v skladu z okrožnicami naročnika,
– ostale naloge po navodilih naročnika.
Lokacija izvajanja storitve: Republika
Slovenija.
Rok izvedbe storitve: predvideni datum
zaključka izvajanja storitve je 31. 12. 2006.
Predmet javnega naročila je razdeljen
na 26 sklopov:
Sklop 1: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Črna na Koroškem,
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem;
Sklop 2: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko, Tržič, Cerklje na
Gorenjskem, Komenda, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri, Škofja Loka;
Sklop 3: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Ljubljana, Trzin,
Mengeš, Lukovica, Vodice, Medvode, Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Domžale,
Dol pri Ljubljani, Moravče, Postojna, Cerknica, Loška dolina, Bloke;

Sklop 4: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Maribor, Ruše,
Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Pesnica, Kungota, Šentilj, Duplek, Miklavž na
Dravskem polju, Hoče – Slivnica, Rače –
Fram, Starše;
Sklop 5: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Zavrč, Gorišnica,
Videm, Majšperk, Žetale, Podlehnik;
Sklop 6: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Cerkno, Idrija;
Sklop 7: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Sevnica;
Sklop 8: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Celje, Vojnik, Štore,
Laško, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah;
Sklop 9: izvajanje predmeta javnega naročila na območju Občin Divača, Hrpelje
– Kozina, Komen, Sežana, Ilirska Bistrica,
Pivka;
Sklop 10: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Trebnje;
Sklop 11: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Slovenj Gradec,
Mislinja, Dravograd, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Muta;
Sklop 12: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Bovec, Kobarid,
Tolmin;
Sklop 13: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Sveti Jurij, Ormož;
Sklop 14: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Ajdovščina, Vipava;
Sklop 15: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec;
Sklop 16: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Bled, Bohinj,
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica;
Sklop 17: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Brežice, Krško;
Sklop 18: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Slovenska Bistrica;
Sklop 19: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Loški Potok, Velike Lašče,
Kočevje, Kostel, Ribnica;
Sklop 20: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Murska Sobota,
Gornja Radgona, Radenci, Tišina, Beltinci,
Moravske Toplice, Puconci, Hodoš – Hodos, Šalovci, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma,
Rogašovci, Cankova, Lendava – Lendva,
Črenšovci, Velika Polana, Odranci, Turnišče, Dobrovnik – Dobronak, Kobilje;
Sklop 21: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Zagorje ob Savi,
Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Litija, Šmartno
pri Litiji;
Sklop 22: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin: Koper – Capodistria, Izola – Isola, Piran – Pirano;
Sklop 23: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Nova Gorica,
Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba;
Sklop 24: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Mozirje, Nazarje,
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Velenje,
Šoštanj, Šmartno ob Paki;
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Sklop 25: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Oplotnica;
Sklop 26: izvajanje predmeta javnega
naročila na območju Občin Ptuj, Lenart,
Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas,
Destrnik, Juršinci, Dornava, Hajdina, Kidričevo, Markovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– % v program vključenih svetovancev, ki
bodo do 31. 12. 2006 pri izvajalcu programa
realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 1: A.L.P. Peca,
d.o.o., kontaktna oseba: Viktorija Barbič,
Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-78-60, elektronska pošta: info@alppeca.si, internetni
naslov: www.alppeca.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 2: BSC Podporno poslovni center, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Helena Cvenkel, Ulica Staneta Žagarja
37, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-72-30,
elektronska pošta: info@bsc-kranj.si, internetni naslov: www.bsc-kranj.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 3: Center
za razvoj malega gospodarstva Ljubljana,
d.o.o., kontaktni osebi: Vera Nunič, Elina
Štruc, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-13, elektronska pošta: crmg@ljubljana.si, internetni naslov:
www.crmg.ljubljana.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 95% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 4: Ekonomski
institut Maribor, d.o.o.: kontaktna oseba:
mag. Vida Perko, Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-63-42, elektronska pošta: info@eim.mb.si, internetni
naslov: www.eim-mb.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 5: Halo – Edil
GIZ in turizma LPC Haloze, kontaktna oseba: Sonja Golc, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, Slovenija, tel. 02/795-32-0, elektronska pošta: info@halo.si, internetni naslov:
www.halo.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,200 SIT/uro; 84% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 6: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, d.o.o., kontaktna
oseba: Tadeja Bezeljak, Mestni trg 1, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/374-39-10, elektronska pošta: info@icra.si, internetni naslov:
www.icra.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 7: KIN.PS,
d.o.o., kontaktni osebi: Kamil Krošelj, Sabina Prijatelj, Ribniki 62, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-17-00, elektronska pošta:
kin.ps@kin.si, internetni naslov: www.kin.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 95% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 8: Območna obrtna zbornica Celje, kontaktna oseba: mag.
Tatjana Štinek, Cesta na Ostrožno 4, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/545-16-07, elektronska pošta: tatjana.stinek@ozs.si, internetni
naslov: www.ooz-celje.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 78% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 9: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, kontaktni
osebi: Vlasta Sluban, Nataša Matevljič, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/734-43-62, elektronska pošta: inkubator@siol.net.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 90% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 10: Podjetniški center Novo mesto, d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Gazvoda, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
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07/337-29-80. elektronska pošta: podjetniski.center.nm@siol.net, internetni naslov:
www.pc-nm.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 11: Podjetniški center Slovenj Gradec, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Žagar, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/884-29-27, elektronska pošta:
info@podjetniskicenter-sg.si, internetni naslov: www.podjetniskicenter-nm.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 12: Posoški razvojni center, d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Kozar, Ulica padlih borcev 1b, 5220
Tolmin, Slovenija, tel. 05/384-15-00, elektronska pošta: info@pososki-rc.si, internetni
naslov: www.pososki-rc.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 13: Prleška
razvojna agencija, GIZ, kontaktna oseba:
Peter Beznec, Prešernova 2, 9240 Ljutomer,
Slovenija, tel. 02/585-13-40, elektronska pošta: pero@prlekija.com, internetni naslov:
www.prlekija.com.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 90% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 14: Razvojna
agencija Rod, kontaktna oseba: David Bratož, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-36-00, elektronska pošta:
ra.rod@siol.net, internetni naslov: www.rarod.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 15: Razvojna
agencija Savinja, GIZ, kontaktna oseba: Danica Jezovšek Korent, Ulica heroja Staneta
3, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-68-60,
elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni naslov: www.ra-savinja.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 90% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do

31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 16: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, kontaktni
osebi: Stevo Ščavničar, Eldina Čosatović,
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-34-19, elektronska
pošta: info@ragor.si, internetni naslov:
www.ragor.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 90% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 17: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, kontaktna oseba:
mag. Nataša Šerbec, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-06-80,
elektronska pošta: info@rc-brezice.si, internetni naslov: www.rc-brezice.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 93% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 18: Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Branko Žnidar, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-42, elektronska pošta: branko.znidar@slov-bistrica.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 82% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 19: Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Mate, Trg zbora odposlancev 72,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-06-10,
elektronska pošta: pokolpje@siol.net, internetni naslov: www.kocevje.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 92% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 20: Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o., kontaktna oseba: Roman Wolf, Lendavska ulica
5a, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/536-14-61, elektronska pošta: info@rramura.si, internetni naslov: www.rra-mura.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 80% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 21: Regionalni
center za razvoj, d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Kaluža, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 01/566-05-12, elek-
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tronska pošta: info@rcr-zasavje.si, internetni naslov: www.rcr-zasavje.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 83% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 22: Regionalni razvojni center Koper, kontaktna oseba:
Larisa Kunst, Župančičeva 18, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-75-80, elektronska pošta: info@rrc-kp.si, internetni naslov:
www.rrc-kp.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 23: RRA
Severne primorske regijska razvojna agencija, d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Mihelj,
spec. managementa, Mednarodni prehod 4,
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-66-82, elektronska pošta:
pisarna-rra@rra-sp.si, internetni naslov:
www.rra-sp.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 24: Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija,
d.o.o., kontaktna oseba: Klavdija Šemenc,
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-47-53, elektronska pošta:
ora@siol.net.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 95% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop št. 25: Šolski
center Slovenske Konjice – Zreče, kontaktna oseba: Urška Udovičič, Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/757-18-50, elektronska pošta: urska.udovicic@guest.arnes.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 95% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop št. 26: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, kontaktna
oseba: Mojca Šibila, Slovenski trg 6, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-02-57, elektronska pošta: bistra@bistra.si, internetni naslov: www.bistra.si.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200 SIT/uro; 85% v
program vključenih svetovancev, ki bodo do
31. 12. 2006 pri izvajalcu programa realizirali vavčer.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 27.
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: 16. 6. 2006.
Javna agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-17903/06
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21,
CPA:72.30.22.
II.5) Kratek opis: prevzem, dopolnitev
oziroma uskladitev podatkov dejanske
rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev
podatkov o dejanski rabi zemljišč.
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: prevzem, dopolnitev
oziroma uskladitev podatkov dejanske rabe
kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov o dejanski rabi zemljišč: Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna oseba: mag.
Vasja Bric, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-86-00, faks
01/231-04-34, elektronska pošta: info@gzsdd.si, internetni naslov: http://www.gzsdd.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,875.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo proizvajalcem:
delež: 76%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 11051/06 z dne 14. 4. 2006 in
2006/S 70-073430.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Ob-17904/06
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: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-139/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – leasing objekta »preureditev
bivše lokacije Tomos za preselitev Srednje tehniške šole Koper«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.201,982.969,17 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. 404-01-139/2004: NLB
leasing d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Žnidaršič, Šmartinska c. 130,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-29-10,
faks 01/586-29-40, elektronska pošta: tomaz.znidarsic@nlbleasing.si, internetni naslov: www.nlbleasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.415,812.456,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV):
1.775,271.758,72 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-139/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26240/04 z dne 1. 10. 2004,
sprememba Ob-26916/04 z dne 8. 10. 2004,
Ob-31926/04 z dne 26. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 808/06
Ob-17945/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: lngolstadt, Vohburg/Donau, Neustadt/Donau, Zvezna republika Nemčija.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 3.500 m3 neosvinčenega motornega bencina super 95 in 10.000 m3
srednjih destilatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN10/06-REZ
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agip Deutschland GmbH, Sonnenstraße23, 80331
München, Nemčija, tel. 0049/89-5907-272,
e-pošta: roland.christophel@agip.de, faks
0049/89-5907-5272, internetni naslov:
www.agip.de.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN10/06-REZ
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMV Deutschland GmbH, Haiminger Straße 1, 84489 Burghausen,
Nemčija, tel. 0049/8677-960-2626, epošta:
hanno.krause@omv.com,
faks
0049/8677-960-2699, internetni naslov:
www.omv.com.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 808/06
Ob-17946/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Vohburg, Ingolstadt,
Neustadt, Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 10.000 m3 srednjih destilatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN11/06-REZ
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agip Deutschland GmbH, Sonnenstraße 23, 80331
München, Nemčija, tel. 0049/89-5907-272,
e-pošta: roland.christophel@agip.de, faks
0049/89-5907-5272, internetni naslov:
www.agip.de.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2006.
ZORD Slovenija

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-17541/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-09/2006-ident
208603.
II.5) Kratek opis: dobava VN blokov
SF6 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 106,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-09/2006-ident
208603: Eltima d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova 8/a, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks
01/560-21-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,646.400 SIT.

V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-09/2006ident 208603.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 94,646.400 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-09/2006ident 208603.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10668/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-17542/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-05/2006-ident
208598.
II.5) Kratek opis: dobava enožilnih 20
kV kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-05/2006-ident
208598: Eltima d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova 8/a, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks
01/560-21-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,629.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-05/2006ident 208598.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 45,629.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-05/2006ident 208598.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10664/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-17543/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-13/2006-ident
209428.
II.5) Kratek opis: dobava vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 22,000.000 SIT,
2. sklop: 5,500.000 SIT,
3. sklop: 3,200.000 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/OP-13/2006-ident
209428:
1. sklop: tovorno vozilo: AC-Intercar
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Seljak, Baragova ul. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-30-00, faks 01/588-35-99;
3. sklop: osebno kombinirano vozilo: AH
Real PE Remont Kranj, kontaktna oseba:
Boštjan Zupan, Vodovodna 93, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-13-10, faks
01/589-13-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 21,950.000 SIT,
3. sklop: 2,955.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.

V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-13/2006ident 209428.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 21,950.000 SIT in
2,955.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-13/2006ident 209428.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006, Ob-11424/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.8) Drugi podatki: za 2. sklop ni bilo oddanih ponudb, zato bo naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-17774/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Metoda Judež, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 33.10.16.
II.5) Kratek opis: reševalni aparati
BG 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 50,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Dräger Slovenija
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Žigon, Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/561-22-63, faks 01/561-22-65, elektronska pošta: marko.zigon@draeger.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,202.336 SIT brez
DDV. Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 3
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 56,202.336 SIT. Valuta 90
dni po izdaji računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8341/06.
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: 16. 6. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 16/04
Ob-17895/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30231200-9, glavni besednjak, dodatni predmeti: 30214000-2, 30213300-2,
30262000-3, 30231250-4, 30231000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/04.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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. JN 16/04: sklop
1: delovne postaje in prenosniki: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Češčut, Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: igor.cescut@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,568.100 SIT,
najnižja ponudba: 12,568.100 SIT, najvišja
ponudba: 12,842.020,20 SIT.
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. JN16/04: sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: SIMT
d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-11, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,287.000 SIT ali
najnižja ponudba: 1,287.000 SIT, najvišja
ponudba: 1,353.860 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:
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javno naročilo št. JN 16/04: sklop 3: LCD
monitorji: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-18, elektronska
pošta: borut.rajh@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,840.793,49 SIT ali:
najnižja ponudba: 3,840.793,49 SIT, najvišja
ponudba: 4,116.500 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. JN16/04: sklop 4: tiskalniki: SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka
Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-11, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,173.350 SIT, ali:
najnižja ponudba: 6,173.350 SIT, najvišja
ponudba: 7,819.538 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop 1:
delovne postaje in prenosniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,568.100 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA):da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop
2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,287.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop 3:
LCD monitorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
3,840.793,49 (brez DDV). Valuta: 60 dni od
dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop
4: tiskalniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
6,173.350,00 (brez DDV). Valuta: 60 dni od
dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
sklop 1: delovne postaje in prenosniki: 3
ponudbe – vse pravilne,
sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: 2 ponudbi – obe pravilni,
sklop 3: LCD monitorji: 3 ponudbe – vse
pravilne,
sklop 4: tiskalniki: 3 ponudbe – vse pravilne.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS
št. 53/04, z dne 14. 5. 2004, Ob-12596/04
(predhodni razpis), št. 74/04, z dne 9. 7.
2004, Ob-18663/04 (objava), št. 77/04, z
dne 16. 7. 2004, Ob-19797/04 (popravek
objave), št. 81-84/04, z dne 30. 7. 2004,
Ob-21030/04 (popravek objave),
Uradno glasilo ES št. 2004/S 98-077958,
z dne 19. 5. 2004 (predhodni razpis), št.
2004/S 130-110883, z dne 7. 7. 2004 (objava), št. 2004/S 147-126554, z dne 30. 7.
2004 (popravek objave).
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: 16. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-17947/06
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: Karel Jeršin
in Jurij Juren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-12,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: karel.jersin@energetika-lj.si, ju-

rij.juren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 27.21.00.00-0, 28.50.00.00-7,
28.57.00.00-8, 28.86.32.41-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDP-02/06 P.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
izvajanje strojnih del na plinovodnem
omrežju naročnika po sklopih:
1. zaporne armature – nadzemna vgradnja,
2. hišne plinske uvodnice,
3. zaporne armature – podzemna vgradnja,
4. prehodni kosi jeklo / PE,
5. prehodni kosi PVC / PE,
6. izolacijski elementi,
7. fazonski kosi za PVC cevi,
8. fazonski kosi za baloniranje,
9. fazonski kosi za PE cevi,
10. PVC cevi,
11. PE cevi,
12. omarice za glavno plinsko zaporno
pipo,
13. pasivna izolacija jeklenih cevi,
14. trakovi za označevanje plinovodov,
15. cestne kape,
16. tablice za označevanje armatur na
plinovodih,
17. rezervni deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,000.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
PDP-02/06-1. sklop: zaporne armature –
nadzemna vgradnja se ne odda; javno naročilo št. PDP-02/06-2. sklop: hišne plinske
uvodnice: NRG, d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Pantar, Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-10-56, faks 01/256-10-55,
elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 2,056.980 SIT;
najnižja ponudba 2,056.980 SIT, najvišja ponudba 2,262.678 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. PDP-02/06-3. sklop:
zaporne armature – podzemna vgradnja:
NRG, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Pantar,
Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-10-56, faks 01/256-10-55, elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 33,725.464
SIT; najnižja ponudba 33,725.464 SIT, najvišja ponudba: 33,725.464 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDP-02/06-4. sklop: prehodni kosi jeklo / PE se ne odda; javno naročilo št. PDP-02/06-5. sklop: prehodni kosi
PVC / PE, podsklop 5.1.: ESTA, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Jurjevčič, Vodovodna
cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-06-34, faks 01/580-06-30, elektronska pošta: esta@esta.si, internetni naslov:
http://www.esta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 5,579.106,96
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. PDP-02/06-5. sklop: prehodni kosi PVC / PE, podsklop 5.2.: Pipelife
Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Čendak, Ljubljanska 52a, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/530-22-20, faks 01/530-22-22,
elektronska pošta: bojan.cendak@pipelife.si,
internetni naslov: info@pipelife.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 4,914.900
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. PDP-02/06-6. sklop: izolacijski elementi: NRG, d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Pantar, Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-10-56, faks 01/256-10-55,
elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 421.600 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. PDP-02/06-7. sklop: fazonski
kosi za PVC cevi, podsklop 7.1 se ne odda;
javno naročilo št. PDP-02/06-7. sklop: fazonski kosi za PVC cevi, podsklop 7.2.: ESTA,
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Jurjevčič,
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-06-34, faks 01/580-06-30,
elektronska pošta: esta@esta.si, internetni
naslov: http://www.esta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 1,550.795,40
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. PDP-02/06-7. sklop:
fazonski kosi za PVC cevi, podsklop 7.3.:
Pipelife Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Čendak, Ljubljanska 52a, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/530-22-20, faks
01/530-22-22, elektronska pošta: bo-

jan.cendak@pipelife.si, internetni naslov:
info@pipelife.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 97.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDP-02/06-7. sklop:
fazonski kosi za PVC cevi, podsklop 7.4 se
ne odda; javno naročilo št. PDP-02/06-8.
sklop: fazonski kosi za baloniranje: NRG,
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Pantar, Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-10-56, faks 01/256-10-55, elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 8,087.800
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. PDP-02/06-9. sklop:
fazonski kosi za PE cevi: Betaplast, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branimir Tomanič, Pot na
Tičnico 5, Lukovica, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/757-13-60, faks 01/757-13-66,
elektronska pošta: betaplast@siol.net, internetni naslov: http://www.betaplast.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 29,564.559
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. PDP-02/06-10. sklop:
PVC cevi: Pipelife Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Čendak, Ljubljanska 52a,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/530-22-20,
faks 01/530-22-22, elektronska pošta: bojan.cendak@pipelife.si, internetni naslov:
info@pipelife.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 387.476 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. PDP-02/06-11.
sklop: PE cevi se ne odda; javno naročilo
št. PDP-02/06-12. sklop: omarice za glavno
plinsko zaporno pipo se ne odda; javno naročilo št. PDP-02/06-13. sklop: pasivna izolacija jeklenih cevi: Sloteh, Branko Gabrič,
s.p., kontaktna oseba: Branko Gabrič, Kovača vas 63, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/461-44-60, faks 01/461-44-65,
elektronska pošta: branko.gabric@amis.net,
internetni naslov: www.sloteh.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 7,753.494 SIT;
najnižja ponudba 7,753.494 SIT, najvišja ponudba: 10,895.700 SIT.
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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. PDP-02/06-14. sklop: trakovi za označevanje plinovodov, postavka 1:
NRG, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Pantar,
Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-10-56, faks 01/256-10-55, elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 301.914
SIT; najnižja ponudba 301.914 SIT, najvišja
ponudba: 503.190 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. PDP-02/06-14. sklop: trakovi za označevanje plinovodov, postavka
2: Andotehna, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Pantar, Podgorska 2, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-22-22, faks 01/836-22-22,
elektronska pošta: andotehna@amis.net,
internetni naslov: www.andotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 1,680.000 SIT;
najnižja ponudba 1,680.000 SIT, najvišja ponudba: 2,700.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDP-02/06-15.
sklop: cestne kape: Ferocom, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Jovan, Brnčičeva 45,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-34-74, faks 01/561-34-78, elektronska pošta: ferocom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 5,083.950
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. PDP-02/06-16. sklop: tablice za označevanje armatur na plinovodih:
Boris Jančar, oblikovanje in graviranje, s.p.,
kontaktna oseba: Boris Jančar, Vrhpolje pri
Moravčah 5, 1251 Moravče, Slovenija, tel.
01/723-21-89, faks 01/723-28-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 5,859.150
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. PDP-02/06-17. sklop: rezervni deli, postavka 1 se ne odda; javno naročilo št. PDP-02/06-17. sklop: rezervni deli,
postavki 2 in 3: NRG, d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Pantar, Kančeva 4, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/256-10-56, faks 01/256-10-55,
elektronska pošta: igor.pantar@nrg.si, internetni naslov: http://www.nrg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: postavka 2:
5.800 SIT, postavka 3: 6.500 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. PDP-02/06-17. sklop: rezervni deli, postavka 4 se ne odda; javno
naročilo št. PDP-02/06-17. sklop: rezervni
deli, postavke 5, 6 in 7: ESTA, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Jurjevčič, Vodovodna
cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-06-34, faks 01/580-06-30, elektronska pošta: esta@esta.si, internetni naslov:
http://www.esta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: postavka 5:
9.600 SIT, postavka 6: 10.740 SIT, postavka
7: 10.740 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. PDP-02/06-17. sklop: rezervni deli, postavki 8 in 9: Betaplast, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branimir Tomanič, Pot na
Tičnico 5, Lukovica, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/757-13-60, faks 01/757-13-66,
elektronska pošta: betaplast@siol.net, internetni naslov: http://www.betaplast.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: postavka 8:
13.965,84 SIT, postavka 9: 19.137,63 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. PDP-02/06 P
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: skupna oddana vrednost naročila za vse sklope
po okvirnih triletnih količinah brez DDV je
107,140.672,83 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-02/06 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2005/S
228-225491 z dne 26. 11. 2005 in 2006/S
34-037436 z dne 18. 2. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Storitve
Št. 59/2016/2006
Ob-17664/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Aleš
Kregar in Samo Šober, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: ales.kregar@eles.si, samo.sober@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava cenitvenih
poročil o oceni višine škode zaradi ustanovitve služnostne pravice in gradnje
daljnovoda na gozdnih zemljiščih, za DV
2 x 400 kV Beričevo – Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(a) po predhodnem postopku z javnim
razpisom ni nobene ponudbe ali nobene
primerne ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 89/2006: 1. odsek k.o. Beričevo – k.o. Vintarjevec – gozdna zemljišča:
Damijan Femec, kontaktna oseba: Damijan
Femec, Beričevo 36a, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.900 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 89/2006: 2. odsek k.o. Šentrupert
– k.o. Krsinji Vrh – gozdna zemljišča: Drago
Đurasević, kontaktna oseba: Drago Đurasević, Podjavorškova 3, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28.450 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 89/2006: 3. odsek k.o. Zagrad
– k.o. Ravne – gozdna zemljišča: Miran Orožim, kontaktna oseba: Miran Orožim, Rimska
cesta 148, 3311 Šempeter, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.500 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci

Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 89/2006: 4. odsek k.o. Senuše – k.o. Leskovec – gozdna zemljišča:
javno naročilo se ne odda.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 89/2006.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-17972/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MO Koper, kontaktna oseba: Alenka Poljšak, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/664-63-12, elektronska pošta: alenka.poljsak@koper.si, v sodelovanju z Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl.
inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680,
elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik:
Javni, enostopenjski, idejni natečaj za:
– urbanistično in arhitekturno ureditev Muzejskega trga v Kopru,
– urbanistično in arhitekturno ureditev Nazorjevega trga v Kopru,
– urbanistično in arhitekturno ureditev območja med načrtovano Marino in
Žusterno v Kopru,
– urbanistično ureditev Piranske ceste, ceste Zore Perello Godina in območja parkirišča ob tržnici in
Javni, dvostopenjski natečaj za:
– urbanistično in arhitekturno ureditev Vergerijevega trga v Kopru.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.22.30.00, dodatni predmeti:
74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
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Urbanistična in arhitekturna ureditev Muzejskega trga v Kopru
Nagrada

Šifra

Vrednost nagrade (SIT)

1. nagrada

48326

2,400.000

Avtorji
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Primož Grabnar

2. nagrada

kraft

1,500.000

Tomaž Stupar
Dušan Stupar
Boštjan Bugarič
Miha Novina
Matevž Granda
Urban Jeriha

3. nagrada – deljena

53697

670.000

Vojteh Ravnikar
Matjaž Bolčina

3. nagrada – deljena

30303

670.000

Barbara Debevec
Jure Melon
Bernard Podboj

priznanje

pomol

440.000

Jure Kotnik
Tina Marn

priznanje

k006p

440.000

Boris Zuliani
Boštjan Voda
Avtorji

Urbanistična in arhitekturna ureditev Nazorjevega trga v Kopru
Nagrada

Šifra

Znesek

1. nagrada

10606

2,400.000

Breda Bizjak
Ana Kravcova
Anže Zadel

2. nagrada

88766

1,500.000

Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Primož Grabnar

3. nagrada

21331

920.000

Bogdan Reincenberg
Gregor Reincenberg
Rok Plohl

priznanje

otokp

440.000

Jure Kotnik
Tina Marn

priznanje

kraft

440.000

Tomaž Stupar
Dušan Stupar
Boštjan Bugarič
Miha Novina
Matevž Granda
Urban Jeriha

Urbanistična in arhitekturno ureditev Vergerijevega trga v Kopru – prva stopnja
Nagrada

Šifra

Znesek

1. nagrada

v63k2

2,800.000

Avtorji
Svet Mateja
Bevk Justin

2. nagrada

55438

1,700.000

Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Primož Grabnar

3. nagrada

rxxii

1,000.000

Tomaž Čeligoj
Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Tina Rugelj

priznanje

19045

500.000

Marko Venturi
Lučka Ažman Momirski
Rok Triller

priznanje – znižano

10862

400.000

Marko Apollonio
Boris Podrecca

Urbanistična ureditev Piranske ceste, ceste Z. Perello Godina in območja parkirišča ob tržnici
Nagrada

Šifra

Znesek

1. nagrada

57252

2,800.000

Avtorji
David Osivnik
Mladen Osivnik

2. nagrada

stik1

1,700.000

Mojca Gužič Trplan
Gregor Trplan

3. nagrada

koper

1,000.000

Nejc Černigoj
Andrej Černigoj

Urbanistična in arhitekturna ureditev območja med načrtovano Marino in Žusterno v Kopru
Nagrada

Šifra

Znesek

1. nagrada

pesek

2,800.000

Avtorji
Tinka Prekovič
Jernej Živic
Darko Vasiljevič
Artur Mlinar

2. nagrada

11115

1,700.000

Tomaž Mächtig
Urša Vrhunc

priznanje

10862

500.000

Marko Apollonio
Boris Podrecca

Stran
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Vsi zneski so v bruto bruto vrednostih.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 72.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-9921/06 z dne
7. 4. 2006.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.6) Drugi podatki: otvoritev razstave bo
28. 6. 2006 ob 19. uri v Pretorski palači.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
MO Koper v sodelovanju z Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije

Javni razpisi
Ob-17948/06
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa
za odobritev mikrokreditov za mala podjetja
v letu 2006 (objava v Uradnem listu RS,
št. 19-20, z dne 24. 2. 2006, Ob-4860/06),
zaradi porabe sredstev.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 371-0002/2006-4

Ob-17668/06

Popravek
V javnem razpisu za izbiro koncesionarja za urejanje in vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Komenda, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006, stran 4567, Ob-16122/06, se popravi
naslednja točka:
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje
do 30. junija 2006 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218,
Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni
razpis – Koncesija cestna služba« – Ne
odpiraj!
Občina Komenda
Št. 4302-26/2006

Ob-17769/06

Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona
o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo, ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in Sklepa komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z
dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev
št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4. 2004,
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja slovenskih
tehnoloških platform v letu 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo želi v Sloveniji zagotoviti
nacionalno strukturo organiziranosti znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela
in podpreti aktivnosti razvoja tehnoloških
platform, kot posebnih oblik tehnoloških
mrež, v katero se lahko vključi pravni subjekt, ki deluje na ožjem tehnološkem področju in ki bodo zagotovile sodelovanje
raziskovalcev in razvijalcev na določenem
tehnološkem področju ter jih pripeljale na
pot vključitve v evropske raziskovalno razvojne konzorcije. Ministrstvo zato nudi
pomoč pri vzpostavljanju organizacije in
začetnemu delovanju tehnoloških platform.
Evropska komisija od leta 2002 ustanavlja evropske tehnološke platforme. Doslej
je ustanovljenih že 29 takšnih povezav.
Seznam in opisi evropskih tehnoloških
platform sta na spletni strani http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html. Namen razpisa je podpreti
izvajanje storitev vzpostavljanja podobne
strukture organizacije, kot jo imajo tehnološke platforme v Evropi, vključevanje
slovenskih skupin v evropske povezave in
informiranje slovenskih članov platform,
spodbujanje aktivnega delovanja in izvajanje projektov že ustanovljenih tehnoloških
platform.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov razvoja platform v dveh fazah:
Prva faza: Podpora začetnemu delovanju platforme.
Druga faza: Podpora nadaljnjemu delovanju in razvoju platforme.
2.1 Prva faza je namenjena podpori
začetnim aktivnostim povezovanja gospodarskih družb z javnimi in zasebnimi raziskovalnimi institucijami v okviru platform.
To so naslednje aktivnosti:
a) Zbrati skupine javnih in zasebnih
raziskovalnih institucij in gospodarskih
družb, ki bodo ustanovile delovno skupino,
ki bo koordinirala in usmerjala delo platforme na enoten način, predstavila pravila
vključevanja novih članov v platforme in
poskrbela za vključevanje slovenske tehnološke platforme v iniciative evropskih
tehnoloških platform.
b) Udeleževati se sestankov ustrezne
evropske tehnološke platforme.
c) Organizirati javno nacionalno delavnico najkasneje do 30. 9. 2006, na kateri
platforma predstavi strateški raziskovalni
program, prikaže vključenost v iniciative
evropskih tehnoloških platform in predstavi pomen takšne organiziranosti za podjetja in institucije znanja iz posameznega
področja. Na delavnico je potrebno povabiti tudi sredstva obveščanja.
d) Zgraditi slovenski internetni portal,
na katerem bodo predstavljeni vsi partnerji, dokumenti povezani z vzpostavitvijo, delovanjem in članstvom tehnoloških
platform na nacionalni ravni ter delovanjem na evropski ravni.
2.2 Druga faza je namenjena podpori
nadaljnjemu razvoju delovanja platforme
z naslednjimi aktivnostmi:

a) Zagotovitev delovanja platforme,
posodobitev in dopolnitev strateškega razvojnega programa (SRP) s prioritetami
in projekti.
b) Udeleževati se sestankov ustrezne
evropske tehnološke platforme.
c) Organizirati javno mednarodno delavnico za predstavitev delovanja platforme v tekočem letu v času najkasneje do
30. 9. 2006. Na delavnico je potrebno povabiti tudi sredstva obveščanja.
d) Vzdrževati zgrajeni internetni portal
in ga nadgrajevati z novimi podatki o delovanju platforme.
e) Izdati tiskano predstavitveno brošuro
z povzetkom strateškega razvojnega programa platforme (najmanj 500 izvodov) ter
jo razdeliti med industrijo in raziskovalce.
2.3 Upravičeni stroški so stroški povezani z vzpostavitvijo, razvojem in delovanjem platforme:
– stroški osebja članov platforme,
– stroški svetovanja in druge storitve,
– ostali stroški delovanja (stroški materialov in podobno).
Višina sofinanciranja, ki ga bo ministrstvo sofinanciralo na podlagi izstavljenega
zahtevka za povrnitev plačanih stroškov,
je največ do 60% upravičenih stroškov.
3. Pogoji sodelovanja
Za dodelitev razvojne spodbude za
vzpostavitev, razvoj in delovanje tehnološke platforme se lahko prijavijo le skupine,
ki so sestavljene iz podjetij razvijalcev tehnologij in nosilcev znanja (univerze oziroma fakultete, ter druge javne ali zasebne
razvojno raziskovalne organizacije). Skupina mora skleniti konzorcijsko pogodbo
ter izbrati podjetje, ki je lahko upravičen
prejemnik sredstev in ki se v imenu skupine prijavi na razpis. Prijavitelj se lahko prijavi samo na eno fazo razvoja platforme.
Upravičeni prejemniki sredstev je prijavitelj na razpis, ki prejeta sredstva razdeli
med ostale člane konzorcija v skladu z
izkazanimi stroški.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz panog kmetijstvo in ribištvo.
Za prijavo na posamezno fazo razvoja
mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje
pogoje:
Prva faza: Skupina, upravičena do prijave, se lahko oblikuje le na tehnoloških
področjih, ki so vsebinsko skladna z delovanjem evropskih tehnoloških platform. Ta
so objavljena na spletni strani: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html.
Skupina, ki izhaja iz platforme, ki že
prejela sredstva ministrstva na Javnem
razpisu za informacijsko podporo tehnološkim mrežam in platformam v letu 2005,
ne more ponovno kandidirati za prvo fazo
razvoja.
Druga faza: Prijavi se lahko le skupina, ki zastopa in predstavlja tehnološko
platformo in je že uspešno izvedla prvo
fazo razvoja.
4. Merila za izbiro projektov
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo zadostile pogojem sodelovanja in
bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
4.1. Merila za ocenjevanje prve faze
razvoja so naslednja:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merilo
1. Sestava konzorcija in vizija tehnološke platforme
Uravnoteženost vlog partnerjev v projektu (utemeljenost njihove
raznolikosti in dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja)
Izkušnje in rezultati sodelovanja v evropskih programih ter javnih
razpisih v zadnjih treh letih
Izhodišča razvoja tehnološke platforme, opredeljena pravila
delovanja skupine,postavljena skupna dolgoročna vizija
Določen namen platforme in prispevki k širšim ciljem Slovenije in EU,
opredeljeni strateški cilji in načrt razvoja platforme do leta 2009
Analiza potencialov in priložnosti za razvoj tehnologij ter definirana
ožja tehnološka področja
Določena organizacija platforme in izdelani načrti razvoja platforme,
razširjanje znanja ter vključevanje v evropske raziskovalne konzorcije
2. Sodelovanje z evropsko tehnološko platformo
Navezava na ustrezno evropsko tehnološko platformo in obseg
sodelovanja z evropsko tehnološko platformo
Uravnoteženost sodelovanja partnerjev pri aktivnostih evropske
tehnološke platforme
3. Kakovost predlagane nacionalne delavnice
Ustrezno število povabljenih (vsaj 70)
Zagotovljeno sodelovanje izkušenih govornikov z referencami
Izdelan načrt razširjanja informacij, zagotovljena prisotnost medijev
4. Kakovost predlaganega internetnega portala
Zagotovljen stalni administrator in urednik portala
Zagotovljen dostop do dokumentov platforme vsem zainteresiranim
Struktura in vsebina informacij
Ključni dokumenti tudi v angleščini
5. Primernost celotne finančne konstrukcije
Celovitost in jasnost finančne konstrukcije in upravičenih stroškov
Ustreznost in realnost predvidenih stroškov
Skupaj

Št.
Št. točk
30
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
10
0-5
0-5
20
0-5
0-10
0-5
20
0-5
0-5
0-5
0-5
10
0-5
0-5
100

4.2 Merila za ocenjevanje druge faze razvoja so naslednja:
Merilo
1. Sestava konzorcija in vizija tehnološke platforme
Uravnoteženost vlog partnerjev v projektu (utemeljenost njihove
raznolikosti in dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja)
Izkušnje in rezultati sodelovanja v evropskih programih ter javnih
razpisih v zadnjih treh letih
Jasnost opredeljenih smernic SRP in opredeljenost razvojnih prioritet
v SRP
2. Sodelovanje z evropsko tehnološko platformo
Obseg sodelovanja z evropsko tehnološko platformo
Izdelani načrti sodelovanja in sposobnost partnerjev zagotavljati
ustrezne strokovne kadre
Uravnoteženost sodelovanja partnerjev pri aktivnostih evropske
tehnološke platforme
3. Kakovost predlagane mednarodne delavnice
Ustrezno število povabljenih (vsaj 70)
Zagotovljeno sodelovanje izkušenih domačih in tujih govornikov z
referencami
Izdelan načrt razširjanja informacij, zagotovljena prisotnost medijev
4. Kakovost predlagane nadgradnje internetnega portala
Zagotovljen stalni administrator in urednik portala
Zagotovljen dostop do dokumentov platforme vsem zainteresiranim
Struktura in vsebina informacij
Ključni dokumenti tudi v angleščini
5. Primernost celotne finančne konstrukcije
Celovitost in jasnost finančne konstrukcije in upravičenih stroškov
Ustreznost in realnost predvidenih stroškov
Skupaj

Št. točk
20
0-5
0-5
0-10
20
0-10
0-5
0-5
20
0-5
0-10
0-5
20
0-5
0-5
0-5
0-5
10
0-5
0-5
100
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Najnižja višina doseženih točk za sofinanciranje posameznega projekta je 60
točk. Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja višja, kot je razpoložljivih sredstev,
se bo ustrezno znižala višina sofinanciranja odobrenih projektov. V primeru, da bo
na istem tehnološkem področju prijavljeno
več projektov, ki so definirana na spletnih
straneh evropskih in slovenskih tehnoloških
platform, bo komisija v sofinanciranje predlagala tistega, ki bo dosegel večje število
točk.
5. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov v
letu 2006 znaša 110,000.000 SIT. Sofinanciranje v višini 80,000.000 SIT je predvideno iz proračunske postavke 5686 Razvojni
projekti in infrastruktura ter za področje informacijske komunikacijske tehnologije v višini 30,000.000 SIT iz proračunske postavke
5685 E-poslovanje.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Največja vrednost sofinanciranja projekta
v prvi fazi razvoja platforme je do 11,000.000
SIT in največja vrednost sofinanciranja projekta v drugi fazi razvoja platforme je do
4,000.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2006.
7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 21. julij 2006.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu mora
biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, do 21. julija 2006, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za spodbujanje razvoja slovenskih tehnoloških platform v letu 2006« ter
polnim naslovom prijavitelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so
oddane priporočeno na pošto do izteka roka
(torej do 21. julija 2006 do 24. ure). Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 25. 7. 2006.
9. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si
ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni elektronski naslov kontaktne
osebe.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek
med 9. in 11. uro po telefonu: 01/478-46-10,
kontaktna oseba: Barbara Zalar (barbara.zalar@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 328-10-1/2006/10
Ob-17785/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
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daljevanju: ARSKTRP), na podlagi drugega
odstavka 17. člena v zvezi z 11. členom
Uredbe o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04,
10/05, 72/05, 34/06 in 43/06; v nadaljevanju:
Uredba 2005-2006), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja prodaje
kmetijskih pridelkov oziroma živil
v Republiki Sloveniji za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije mednarodnih kmetijskoživilskih sejmov v Republiki Sloveniji ter
sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v
Republiki Sloveniji v letu 2006.
II. Predmet podpore in višina sredstev
Predmet podpore za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2006 je določen v
prvi točki 11. člena Uredbe 2005-2006, in
sicer zajema dva podukrepa:
1. podukrep: sofinanciranje organizacije
mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v
Republiki Sloveniji ter
2. podukrep: sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji, in sicer
aktivnosti informiranja in promocije mleka in
mlečnih izdelkov ter aktivnosti informiranja
in promocije mesa in mesnih izdelkov.
Višina sredstev je določena v Odloku o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
(Ur. l. RS, št. 45/05, 69/05, 11/06 in 55/06;
v nadaljevanju: Odlok) na proračunski postavki 1473, pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov, konto 4102, in se razdeli
sledeče:
1. Sredstva za prvi podukrep sofinanciranje organizacije mednarodnih kmetijskoživilskih sejmov v Republiki Sloveniji se za
leto 2006 razpišejo v višini 10,000.000 SIT.
2. Sredstva za drugi podukrep sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki
Sloveniji, se za leto 2006 razpišejo v višini 30,000.000 SIT. Od tega je 15,000.000
SIT namenjenih za aktivnosti informiranja
in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter
15,000.000 SIT za aktivnosti informiranja in
promocije mesa in mesnih izdelkov.
III. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so določeni v drugi in tretji točki 11. člena Uredbe
2005-2006, in sicer:
a) upravičenci do sredstev za prvi podukrep so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske družbe;
b) upravičenci do sredstev za drugi podukrep so gospodarska interesna združenja,
ki združujejo živilsko industrijo v Republiki
Sloveniji, registrirana v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so v njej navedene.
2. Priloženo mora biti potrdilo o registraciji in aktivnem delovanju upravičenca.
3. Priloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev vlagate-
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lja do najmanj 50 odstotkov upravičljivih
stroškov.
Posebni pogoji
I. Podukrep: sofinanciranje organizacije
mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v
Republiki Sloveniji v letu 2006:
1. priložen mora biti program strokovnih
prireditev, organiziranih v sklopu mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v Sloveniji.
II. Podukrep: sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji, morajo
biti akcije informiranja in promocije naravnane tako, da se zagotovi:
1. promoviranje proizvodov na generičen
način med čim več ciljnimi javnostmi;
2. informiranje, promoviranje in obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja ter o
sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno
in kakovostno hrano;
3. večja prepoznavnost proizvodov, tudi
tistih s priznanimi označbami kakovosti slovenskega porekla;
4. izbor izvajalca za izvedbo aktivnosti
informiranja in promocije, ki ima ustrezne
reference pri podobnih projektih in ki je bil
pri izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev
najugodnejši;
5. da promocijski in informativni material,
izdelan v sklopu teh aktivnosti, ni predmet
prodaje;
6. da so iz izbranega programa razvidne
posamezne aktivnosti v okviru programa,
specifikacije skupnih stroškov promocije in
informiranja ter okviren terminski plan izvedbe posameznih komunikacijskih akcij.
V. Omejitve
Splošne omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti projekt samo iz naslova enega ukrepa
po Uredbi 2005-2006.
2. Sredstva iz naslova tega ukrepa se ne
dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, v
tekočem letu že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
3. Upravičenec mora zagotoviti delež lastnih sredstev v višini najmanj 50% upravičljivih stroškov izvedenega programa. Podpore se dodeljujejo do porabe za ta namen
razpoložljivih sredstev.
4. Pri izračunu deležev in zneskov
odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški izvedenega programa. Seznam
upravičljivih stroškov je Priloga I tega razpisa.

5. Če upravičenec 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 odločbo o dodelitvi
sredstev, ki jo izda direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, in pogodbo o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki
jo skleneta upravičenec in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, jih mora vrniti. Sredstva vrne v
roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo v
enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila sredstev do dneva vračila
sredstev.
6. Upravičenec iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh
let v skladu z določili Zakona o kmetijstvu
(ZKme-UPB1, Ur. l. RS, št. 51/06).
Posebne omejitve
Sredstva se ne dodelijo za:
1. programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave
ali stečajni postopek;
2. programe tistih upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Splošni finančni pogoji
1. Višina dodeljenih sredstev znaša največ do 50% upravičljivih stroškov. Podpore
se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev.
2. Sredstva se izplačajo na podlagi enega oziroma največ dveh zahtevkov. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plačilu in poročilo
o opravljenem delu, ki je podpisano s strani
upravičenca.
Stroški, ki so izključeni iz sofinaciranja:
1. bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški;
2. stroški konverzij in tečajne razlike;
3. plačilo v naravi;
4. plačilo davkov.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
1. Podukrep: sofinanciranje organizacije
mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v
Republiki Sloveniji:
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami
javnega razpisa DA NE
2. Ocena vloge po sestavinah

Merilo

Maks. št. točk

1. Obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih sejmov
(število strokovnih prireditev v času trajanja sejma)

20

2. Argumentirana in dejansko obračunana finančna sredstva,
namenjena organizaciji strokovnih programov s strani
organizatorja

20

3. Pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in
mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci,
število razstavljavcev – domačih in tujih)

90

4. Ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani
organizatorja)

30

5. Ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani s strani
organizatorja)

20

Skupaj možnih točk

180
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Ocene
Ocena projekta: maks. število točk 180
1. Obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja
sejma) (do 20 točk)
– nad 15 strokovnih prireditev
– od 5 do 15 strokovnih prireditev
– do 5 strokovnih prireditev
– podatki niso razvidni
2. Argumentirana in dejansko obračunana finančna sredstva, namenjena organizaciji strokovnih programov s strani
organizatorja (do 20 točk)
– nad 10 MIO SIT
– od 5 do 10 MIO SIT
– nad 2 do 5 MIO SIT
– do 2 MIO SIT
– podatki niso razvidni
3. Pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so
razstavljavci, število razstavljavcev – domačih in tujih) (skupaj do 90 točk)
3a) število držav, iz katerih so razstavljavci (do 30 točk):
– nad 10 držav
– od 6 do 10 držav
– od 3 do 5 držav
– do 2 državi
– ni mednarodne udeležbe
3b) število domačih razstavljavcev (do 30 točk):
– število domačih razstavljavcev nad 1000
– število domačih razstavljavcev od 501 do 1000
– število domačih razstavljavcev do 500
– podatki niso razvidni
3c) število tujih razstavljavcev (do 30 točk):
– število tujih razstavljavcev nad 250
– število tujih razstavljavcev od 100 do 250
– število tujih razstavljavcev manj kot 100
– podatki niso razvidni
4. Ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani organizatorja) (do 30 točk)
– nad 100.000 obiskovalcev
– od 50.000 do 100.000 obiskovalcev
– od 20.000 do 50.000 obiskovalcev
– do 20.000 obiskovalcev
– podatki niso razvidni
5. Ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani s strani organizatorja) (do 20 točk)
– nad 1000 obiskovalcev
– od 500 do 1000 obiskovalcev
– do 500 obiskovalcev
podatki niso razvidni
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk, pri čemer je najnižja meja
za dodelitev sredstev 50% maks. števila
točk. Kolikor bi pri ocenjevanju dve ali več
vlog dosegle enako število točk, bodo imele
prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale
večje število točk po naslednjem vrstnem
redu meril za izbor vlog:
a) pomembnost sejemske prireditve v
nacionalnem in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci, število
razstavljavcev, domačih in tujih),
b) obseg strokovnega programa v času
trajanja priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja sejma),
c) ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani organizatorja),
d) ocenjen obisk strokovnega programa
(podatki, podani s strani organizatorja),
e) argumentirana in dejansko obračunana finančna sredstva, namenjena za organizacijo strokovnih programov s strani organizatorja.
2. Podukrep: sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji:
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami
javnega razpisa DA NE
2. Ocena vloge po sestavinah
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(20 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(20 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(2 točki)
(0 točk)

(30 točk)
(15 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(30 točk)
(15 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(30 točk)
(15 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(30 točk)
(15 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(20 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
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Merilo

Maks. št.
točk

1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in
predelave ter skupna vlaganja
2. Informiranje potrošnikov o sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno
in kakovostno hrano
3. Akcije informiranje in promocije pokrivajo čim večji spekter ciljnih
javnosti
4. Generične promocijske aktivnosti, ki tudi vključujejo informacije o
proizvodih s pridobljenimi uradnimi zaščitnimi znaki
5. Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja
Skupaj možnih točk

30
5
6
34
3
78

Ocena projekta: maks. število točk 78
1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave ter skupna vlaganja (do 30 točk)
– število povezanih gospodarskih subjektov je nad 10
– število povezanih gospodarskih subjektov je 5 do 10
– število povezanih gospodarskih subjektov do 5
– podatki niso razvidni
2. Obveščanje o sistemih, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano (5 točk)
– promocijska kampanja obvešča potrošnike o sistemih, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano
– promocijska kampanja ne obvešča potrošnikov o sistemih, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano
3. Aktivnosti informiranja in promocije pokrivajo čim večji spekter ciljnih javnosti (do 6 točk)
– opredeljenih je več kot 6 ciljnih javnosti
– opredeljenih je nad 3 do 6 ciljnih javnosti
– opredeljene so do 3 ciljne javnosti
– podatki niso razvidni
4. Generične promocijske aktivnosti, ki tudi vključujejo informacije o proizvodih s pridobljenimi uradnimi zaščitnimi
znaki (skupaj do 34 točk)
4.a. Načrtovane aktivnosti promocije in informiranja (skupaj do 28 točk), in sicer:
– video reklamni spot
– radijski reklamni spot
– medijske aktivnosti (tiskovne konference, oddaje na TV, oddaje na radiu, članki v tiskanih medijih
– predavanja, okrogle mize s strokovnjaki
– družabne in družbeno-informativne dejavnosti
– internet strani
– plakati (jumbo, city light in A1)
– brošure, posebne izdaje časopisov in priloge
– podatki niso razvidni
4.b. Informacije o proizvodih s pridobljenimi uradnimi zaščitnimi znaki (do 6 točk, točke se seštevajo)
– geografsko poreklo
– geografska označba
– tradicionalni ugled
– ekološki proizvod
– integriran proizvod
– višja kakovost
– podatki niso razvidni
5. Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja (3 točke)
– način obveščanja in navedbe priporočil je razviden
– način obveščanja in navedbe priporočil ni razviden
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk, pri čemer je najnižja meja
za dodelitev sredstev 50% maks. števila
točk. Kolikor bi pri ocenjevanju dve ali več
vlog dosegle enako število točk, bodo imele
prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale
večje število točk po naslednjem vrstnem
redu meril za izbor vlog:
a) povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave ter
skupna vlaganja,
b) načrtovane aktivnosti promocije in informiranja,

c) aktivnosti informiranja in promocije pokrivajo čim večji spekter ciljnih javnosti,
d) obveščanje o sistemih, ki zagotavljajo
varno in kakovostno hrano,
e) informacije o proizvodih s pridobljenimi uradnimi zaščitnimi znaki,
f) obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 15.
uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, in
na internetni strani www.arsktrp.gov.si.

(30 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(6 točk)
(4 točke)
(2 točki)
(0 točk)

(8 točk)
(5 točk)
(4 točke)
(2 točki)
(2 točki)
(2 točki)
(3 točke)
(2 točki)
(0 točk)
(1 točka)
(1 točka)
(1 točka)
(1 točka)
(1 točka)
(1 točka)
(0 točk)
(3 točke)
(0 točk)

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Alini Cunk Perklič, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel.
01/478-92-59 ali na elektronskem naslovu:
alina.cunk-perklic@gov.si.
IX. Roki in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
(velja poštni žig).
Vloga, v kateri morajo biti dokumenti
označeni in vpeti v mapo v vrstnem redu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
navedenem v seznamu razpisne dokumentacije, mora biti poslana v zaprti ovojnici.
Ovojnica mora biti opremljena z naslovom
pošiljatelja in označena z oznako:
1. Podukrep sofinanciranje organizacije
mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v
Republiki Sloveniji: »Ne odpiraj – Vloga za
javni razpis za sofinanciranje pospeševa
nja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma
živil v Republiki Sloveniji za leto 2006 –
kmetijsko-živilski sejmi«.
2. Podukrep sofinanciranje aktivnosti
informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji: »Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2006 – aktivnosti informiranja
in promocije«.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v petih dneh od poteka roka za
predložitev vloge na ARSKTRP. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala
in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta
namen imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev je osem dni od vročitve
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni
ali jih dopolni neustrezno, se s sklepom zavrže. Zavrže se tudi vse vloge vlagateljev,
ki bodo vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka z odločbo. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodbe. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema odločbe ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
Pritožbe se pošljejo priporočeno po pošti
na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana.
ARSKTRP bo spremljala namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Za namensko porabo sredstev se šteje, da so
sredstva porabljena za tiste aktivnosti pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji ter v
obsegu, kot so bile navedene v vlogi za
pridobitev sredstev upravičenca.
Priloga I: Upravičljivi stroški
Upravičljivi stroški za ukrep pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2006
so določeni v četrti in peti točki 11. člena
Uredbe 2005-2006:
1. Podukrep sofinanciranje organizacije mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov
v Republiki Sloveniji: upravičljivi stroški so
tisti stroški, ki nastanejo pri organizaciji
in izvedbi sejmov, strokovnih posvetov,
predavanj, okroglih miz, strokovnih razstav, predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se kot upravičljiv strošek upošteva
ureditev ali najem prostorov za sejemsko

dejavnost in za predavanja, tekmovanja,
strokovne razstave, stroški predavateljev,
stroški, ki so vezani na razstavne eksponate (transport, ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov) in izdelava strokovnih materialov (tiskani, video
materiali, panoji).
2. Podukrep sofinanciranje aktivnosti
informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji:
upravičljivi stroški so tisti stroški, ki nastanejo pri izdelavi oziroma pripravi različnih aktivnosti informiranja in promocije
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji, pri distribuciji in predvajanju naslednjih sklopov informiranja in
oglaševanja:
a) pripravi oglaševalskih akcij in izdelavi celostne podobe, vključno s promocijskim materialom,
b) pripravi spletnih strani,
c) medijski aktivnosti,
d) družabnih in družbeno-informativnih
dejavnostih.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ob-17670/06
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom
o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l.
RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2006. Razpis je namenjen prevajalcem
monografskih publikacij vseh leposlovnih
in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v
slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z
določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnika DSKP), ki
je del razpisne dokumentacije. Podeljene
bodo delovne in rezidenčne štipendije ter
štipendije za vrhunske dosežke v kategorijah uveljavljeni, perspektivni in vrhunski
prevajalec. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po
kategorijah pa opravi strokovna komisija.
Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih
zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku
DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7.,
8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo
dne 23. 6. 2006 in se zaključi dne 15. 9.
2006.
3. Razpisna dokumentaci ja: razpisna
dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP,
besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj
mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen Pravilnika
DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov:
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 15. 9. 2006 kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedba
vlagatelja in njegov naslov.
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Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 15. 9.
2006.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8).
Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v
razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobi v pisarni DSKP ter na spletni strani
DSKP: www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o iz
boru
Strokovna komisija DSKP bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje
v 3 tednih po zaključku odpiranja vlog, ki
se bo začelo 16. 9. 2006. Rezultati razpisa
bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka, ki je 8 dni po prejemu obvestila
o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije
potrdi Upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih
književnih prevajalcev
Št. 19/2006
Ob-17814/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno
– izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Ur. l. RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za štipendiranje doktorata z deljenim
mentorstvom
1. Predmet razpisa
Ad futura in Republika Francija bosta
skupaj štipendirali dva slovenska državljana, ki sta že vpisana ali ki se vpisujeta na
doktorski študij na slovenski in francoski
univerzi. Štipendija bo podeljena za raziskovalno delo v Republiki Franciji. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila
francoski in slovenski mentor.
Predmet razpisa je štipendiranje življenjskih stroškov bivanja v Republiki
Franciji za 4 mesece vsako šolsko leto za
čas doktorskega študija, a ne več kot za
dobo 3 let.
V letu 2006/06 bo višina štipendije 750
EUR mesečno. Za naslednja leta bo višina štipendije določena s sklepom štipenditorja.
Republika Francija bo štipendistu krila
stroške za šolnino na francoski univerzi,
vse stroške zdravstvenega zavarovanja
ter potne stroške (odhod in prihod v Ljubljano).
2. Navodila
Prijavitelj je lahko pravna oseba, kjer
kandidat opravlja raziskovalno delo na projektu ali programu.
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena.
Dokumente, ki so obvezni ali se z njimi
uveljavlja dodatne točke, prosimo, priložite v enakem vrstnem redu, kot so našteti
spodaj v točkah 5 in 6.
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.
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3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno
veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji,
– bo na tem študiju pridobil doktorat,
ki bo na podlagi podpisane pogodbe med
institucijami priznan v obeh državah,
– ima na francoski instituciji že navezan
stik z mentorjem,
– bo opravil del raziskovalnega dela na
francoski instituciji,
– v okviru doktorskega študija opravlja
raziskovalno delo na projektu ali programu,
ki ga že financira ali sofinancira Ministrstvo
za visoko šolstvo znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za gospodarstvo, Republika
Francija ali je v sklopu okvirnih programov EU.
4. Prednost pri izbiri kandidatov
Prednost bodo imeli tisti kandidati (po
vrstnem redu, kot so našteti):
– ki so že vpisani ali ki se vpisujejo na
doktorski študij s področja naravoslovja in
tehnike,
– katerih projekt iz zadnje alinee prejšnje točke skupaj financirata Republika
Francija in Republika Slovenija,
– z objavo znanstvenega dosežka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma
samostojni publikaciji (3 točke) oziroma
referati in posterji na konferencah in seminarjih (1 točka).
5. Dokazila za izpolnjevanje pogojev
Za izpolnjevanje zahtevanih pogojev
morajo biti prijavnici priloženi:
– fotokopija veljavnega potnega lista ali
(obeh strani) osebne izkaznice kandidata,
– izpis iz razvida visokošolskih zavodov,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko
šolstvo iz katerega sta razvidna institucija
in program študija kandidata,
– pogodba, sklenjena med domačo in
francosko institucijo, iz katere je razvidno,
da bo doktorat priznan v obeh državah.
Ostali pogoji se dokazujejo z izjavo
kandidata ali mentorja na prijavnici.
6. Dokazila za prednost pri izbiri kandidatov
Za uveljavljanje prednosti lahko kandidat prijavnici priloži za objave, referate,
konference in seminarje izpise iz Cobissa.
7. Obravnava vlog in štipendiranje
O izbiri kandidatov Ad futura izda odločbo in z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o štipendiranju.
Pravica do štipendiranja traja ves študij,
vendar ne več kot 3 leta. Sredstva bodo
nakazana na račun CNOUS-a, ta pa jih bo
v mesečnih obrokih nakazoval štipendistu
v času njegovega bivanja v Republiki Franciji. Morebitno vračilo bo štipenditor terjal
od prijavitelja.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana s pripisom
za 24. javni razpis do 15. 9. 2006.
9. Dostopnost razpisne dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani
Ad future.
Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure na sedežu Ad future,
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na tel. 01/434-10-82, oziroma po e-pošti:
24.razpis@ad-futura.si.
Ad futura,
znanstveno – izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 67140-1/2006

Ob-17674/06

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2006
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Ur. l. RS, št. 56/94 in 91/05) in
Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje
Bloudkovih priznanj (Ur. l. RS, št. 46/98 ter
9/06) pozivamo organe in organizacije na
področju športa (Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, nacionalne
in druge športne zveze, športna društva),
druge organizacije ter posameznike, da
predlagajo kandidate za dobitnike priznanj
Stanka Bloudka za leto 2006.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo
za delo in dosežke na področju športa.
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija
slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če
izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje
za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu
lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo
za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,

– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme
posameznik ali organizacija v Sloveniji,
zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel pomembne in
v javnosti potrjene rezultate na področju
organizacijskega ali strokovnega dela v
športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne
ali evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj
20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in
popularizaciji določene panoge oziroma
športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne
panoge oziroma športa v Sloveniji lahko
prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne
panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s
svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom
pomembno prispeval k razvoju določene
športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva http://www.mss.gov.si
oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
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2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in
odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z
obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat
predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, s pripisom “za priznanja
Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do
srede 31. decembra 2006.
Vlagatelje prosimo, da elektronski izvod
izpolnjnega obrazca obvezno pošljejo na
e-naslov: zoran.verovnik@gov.si.
Predlagatelje obveščamo, da bomo
upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v
skladu z razpisom do predpisanega roka.
Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega
roka oddani priporočeno na pošti.
Odbor za podeljevanje Bloudkovih
priznanj
Št. 074/2006
Ob-17672/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Odloka o proračunu Mestne občine
Maribor za leto 2006 (MUV, št. 31/05), Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (37. seja
Mestnega sveta Mestna občine Maribor z
dne 22. 4. 2006) in na podlagi 26. sklepa
s 37. seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 24. 4. 2006 po pooblastilu
Mestne občine Maribor objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti
kulturnih društev, ki delujejo na
območju Mestne občine Maribor,
v letu 2006
1. Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor, ki izkazujejo redno
dejavnost v letu 2005, delujejo javno ter
izvajajo kulturne programe za javnost v
Mariboru.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
kulturna društva oziroma kulturne skupine,
ki po merilih stroke dosegajo vrhunske rezultate, ki imajo sedež na območju Mestne
občine Maribor, svojo dejavnost izvajajo
kot nepoklicno dejavnost in vsaj tri leta
nadpovprečno kvalitetno delujejo na svojem področju.
3. Višina razpoložljivih sredstev, ki jih
v letu 2006 za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev zagotavlja v svojem
proračunu Mestna občina Maribor, znaša
13,413.000 SIT za kulturna društva in za
vrhunske skupine 9,337.000 SIT.
4. Pri odločanju o sofinanciranju redne
dejavnosti društev bodo prvenstveno upoštevana naslednja merila:
– velikost društva, število delujočih skupin in kontinuiteta delovanja društva;
– javni nastopi društvenih skupin,
vključno z udeležbo na preglednih sreča-

njih JSKD in ZKD Maribor, aktivna udeležba in sodelovanje v drugih skupnih programih društev v ZKD, obiskanost prireditev in
prejete strokovne ocene;
– strokovna usposobljenost vodij sekcij
in udeležba na izobraževalnih programih,
namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti;
– dosežki na tekmovanjih ljubiteljske
kulture v zadnjem letu.
5. Pri odločanju o sofinanciranju redne
dejavnosti vrhunskih skupin bodo prednostno obravnavane tiste skupine z vrhunskimi dosežki, ki ob nadpovprečnosti svojih
rezultatov izkazujejo kontinuirano delovanje in so s svojimi programi javno prisotne
na lokalni ravni in širše.
6. Skupaj s prijavo na javni razpis
morajo društva poslati potrebne podatke o dejavnosti na predloženih obrazcih
ter izjavo odgovorne osebe. Prijavitelji,
ki kandidirajo za sredstva namenjena vrhunskim skupinam, izpolnijo poseben prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Društva pošljejo vlogo za zahtevanimi prilogami v zaprti kuverti na naslov:
Zveza kulturnih društev Maribor, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, s pripisom
»Javni razpis – sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev 2006«.
8. Rok za oddajo prijav je 30 dni od
objave razpisa. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
9. Vloge bo ocenila strokovna komisija,
ki jo imenuje župan Mestne občine Maribor. Društva bodo o rezultatih javnega
poziva obveščena najkasneje v 15 dneh po
odločitvi župana Mestne občine Maribor o
dodelitvi sredstev.
10. Razpisni obrazci so na voljo na Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Partizanska cesta 5, 2000
Maribor (tel. 251-16-86 ZKD in 234-21-10
JSKD), kjer lahko zainteresirani dobijo tudi
dodatne informacije. Obrazce je mogoče
dobiti tudi na spletni strani ZKD Maribor:
http://www.zveza-kd-maribor.si/.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor
Zveza kulturnih društev Maribor
Ob-17791/06
Zdravilišče Laško, medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za izdelavo projektne dokumentacije
– Hotel Celje
1. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni in
tehnični dokumentaciji, veljavnimi normativi in standardi za Hotel Celje na lokaciji rekreacijskega centra »Na Golovcu« v Celju
na parcelni št. 438/4 v skladu z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« (Uradni list RS, št. 61/06).
2. Vsebina ponudbe
2.1. firma oziroma naziv ponudnika,
2.2. registracija dejavnosti,
2.3. idejna zasnova objektov,
2.4. ocena vrednosti investicije,
2.5. vsebina in obseg projektne dokumentacije,
2.6. ponudbeni predračun,
2.7. plačilni pogoji,
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2.8. terminski plan izvedbe,
2.9. podatki o kadrih, ki bodo vodili dela
in podizvajalcih,
2.10. reference o podobnih izvedenih
delih,
2.11. garancija za resnost ponudbe.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del,
– lista referenčnih objektov.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od ponedeljka 26. 6. 2006
dalje v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/734-55-55 z odkupom po
ceni 48.000 SIT + DDV. Dokumentacijo
lahko dvignete s predložitvijo potrdila o
odkupu. Znesek za odkup dokumentacije
nakažite na transakcijski račun pri Banki
Celje 06000–0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – za izdelavo projektne dokumentacije Hotel Celje« in s polnim naslovom
ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na
naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška
cesta 4, 3270 Laško, do ponedeljka, 31. 7.
2006 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene.
Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov ne sprejme nobene izmed prejetih
ponudb in ne sklene pogodbe o izvajanju
del.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila
najkasneje v 30 dneh.
Zdravilišče Laško,
medicina in turizem d.d.
Ob-17794/06
Razpis
izvajanje gradbenega nadzora po
ZGO-1 za gradnjo objekta Terme Laško
– I. faza Termalni center
1. Investitor: Zdravilišče Laško, Medicina in turizem d.d., Zdraviliška cesta 4,
3270 Laško.
2. Predmet razpisa: gradbeni nadzor po
ZGO-1 za gradnjo objekta Terme Laško – I.
faza Termalni center.
3. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o. Ljubljana s sodelavci št. projekta 05-2005/A junij 2005, februar 2006
– dopolnitve.
4. Vsebina ponudbe:
4.1. naziv in naslov ponudnika,
4.2. registracija dejavnosti,
4.2. obseg del in ponudbeni predračun,
4.3. plačilni pogoji,
4.4. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
4.5. podatki o kadrih, ki bodo izvajali
gradbeni nadzor,
4.6. reference,
4.7. garancija banke za resnost ponudbe,
4.8. osnutek pogodbe.
5. Predvideni pričetek del: 1. 8. 2006.
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6. Orientacijska vrednost investicije: 4,2
milijardi SIT brez DDV.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
Razpisna dokumentacija s popisom del
ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo od ponedeljka 26. 6. 2006
dalje v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/734-55-55 z odkupom po
ceni 42.000 SIT + DDV. Dokumentacijo
lahko dvignete s predložitvijo potrdila o
odkupu. Znesek za odkup dokumentacije
nakažite na transakcijski račun pri Banki
Celje 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – za gradbeni nadzor Terme Laško
I. faza – Termalni center » in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do ponedeljka,
17. 7. 2006 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti
ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi.
O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30
dneh.
Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d.
Št. 330-31/2006
Ob-17663/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02–ZJU
in 110/02-ZDT-B), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 13/06), Pravilnika o namenu, načinu in
virih financiranja kmetijstva v Občini Krško
(Ur. l. RS, št. 48/03), sprejetega Odloka o
proračunu Občine Krško za leto 2006 (Ur.
l. RS, št. 34/06), Mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pravilniku o namenu, načinu in virih financiranja
kmetijstva v Občini Krško z dne 5. 4. 2004,
Mnenje k spremembi obstoječe državne
pomoči z dne 1. 3. 2006, objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Krško za leto 2006
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za finančne intervencije ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Krško, od poteka prejšnjega razpisnega roka, do zaključka letošnjega razpisa, za namene:
1. Razvojno investicijski programi, v višini 22,740.000 SIT (PP 5011-5001)
A. Sofinanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč na kmetijah.
B. Sofinanciranje naprave pašnikov na
kmetijah.
C. Sofinanciranje investicijskih vlaganj
v rastlinski in živinorejski pridelavi in pre-
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delavi ter tehnološke posodobitve v kmetijstvu.
D. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji.
E. Sofinanciranje stroškov pridobivanja
dokumentacije za potrebe namakanja.
F. Sofinanciranje zdravljenja čebeljih
družin proti kužni bolezni - varoja.
2. Izobraževalni programi, v višini
5,500.000 SIT (PP 5011-5002)
A. Sofinanciranje programov društev
in zvez na področju kmetijstva, v višini
3,500.000 SIT.
B. Sofinanciranje podpore mladim prevzemnikom kmetij in izobraževanje kmetov, v višini 2,000.000 SIT.
3. Sofinanciranje programov CRPOV, v
višini 2,000.000 SIT (PP 5011-5061).
Sofinanciranje programov celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV
se izvede po določilih Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v
občini Krško (Ur. l. RS št. 48/03).
4. Sofinanciranje novih razvojnih projektov na področju kmetijstva, v višini
4,000.000 SIT.
5. (PP 5011- 5063).
Sofinanciranje investicijskih vlaganj za
postavitev mrež proti toči v rastlinski pridelavi.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
Za programe 1.:
Upravičenci do sredstev so fizične osebe oziroma kmetje, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na kmetiji v Občini Krško, imajo
v lasti najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, imajo stalno prebivališče v Občini
Krško in investirajo na območju Občine Krško in društvene organizacije, ki opravljajo
svojo dejavnost skladno z zakonodajo o
društvih.
Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem
imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov
račun.
Sredstva se dodeljujejo kot subvencije
ali pomoči le enkrat za posamezne namene v skladu z javnim razpisom.
Za programe 2:
A. Upravičenci do sredstev so društva
in zveze, ki združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško.
B. Upravičenci do sredstev so lahko
fizične osebe, s stalnim prebivališčem v
Občini Krško:
– podpora mladim prevzemnikom kmetij, ki se izobražujejo po programu poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko
strokovnega ali univerzitetnega programa
kmetijske smeri,
– podpora izobraževanju kmetov.
Za programe 3.:
Upravičenci do sredstev so lahko Krajevne skupnosti za izvedbo programov, ki
so last KS in fizične osebe vpisane v register kmetijskih pridelovalcev.
Za programe 4.:
Upravičenci do sredstev so pravne in
fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Občini Krško in jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.
Upravičenec mora v skladu z javnim
razpisom podati izjavo, da za določen namen ni prejel nobene finančne pomoči iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma v primeru, da je za isti namen
pridobil sredstva, to izkazuje z dokazili

o višini že prejetih sredstev. Izplačila se
opravijo za zneske nad 10.000 SIT za posamezen namen.
III. Programi, upravičenci, pogoji in višina sofinanciranja ter upravičeni stroški za
dodelitev sredstev
Programi 1.:
A. Sofinanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč na kmetijah
Namen izvajanja malih agromelioracijskih posegov je zagotavljanje izboljšave
rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo
urejenosti določenih kmetijskih zemljišč, za
povečanje kmetijske pridelave glede na
zahtevnost del v stopnjah.
Upravičenci do sredstev so lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč, ki so na
svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v tekočem letu male agromelioracijske posege
na površini min 0.20 ha in to dokazujejo s
posestnim listom in zapisom območnega
kmetijskega svetovalca.
Višina pomoči za male agromelioracije
glede na zahtevnost del v stopnjah:
I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje v ravninskih območjih, odvodnjavanje, drenaže), v višini do 100.000 SIT/ha;
II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih območjih; krčenje zarasti, planiranje,
odvoz kamenja, navoz zemlje), v višini do
150.000 SIT/ha;
III. stopnja (najzahtevnejši posegi v
gorsko višinskih območjih; krčenje zarasti, izkop in odvoz skal in kamenja, navoz zemlje, planiranje), v višini do 200.000
SIT/ha.
IV. stopnja (agromelioracijska dela pri
obnovi trajnih nasadov: krčenje zarasti, izkop in odvoz panjev in kamenja, navoz zemlje, globoko oranje), v višini do 300.000
SIT/ha.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; zapis območnega svetovalca KSS Krško o izvedbi del
po posameznih stopnjah; posestni list; kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo
in podčrtano parcelno številko, na kateri
poteka mala agromelioracija; kopije plačanih računov o izvedbi pripravljalnih del;
nakupu drenažnih cevi in odločba napovedi obnove vinogradov.
B. Sofinanciranje naprave pašnikov na
kmetijah
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti kmetijskih površin in spodbujanje
reje živali na prostem.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki
so svoja zemljišča v tekočem letu uredili
za namen paše govedi, konjev in drobnice, oziroma izgradili in pregradili na pašne
čredinke s stalno električno ograjo na min.
0,5 ha kmetijskih površin in na obstoječem
območju niso napravili pašnika min. pet
let ali so po petih letih obnovili obstoječi
pašnik.
Upravičeni stroški: stroški nakupa kolov,
žice, pašni aparati in izolirnih elementov:
– pašniki za govedo in konje, v višini do
50.000 SIT/ha;
– pašniki za drobnico, v višini do 55.000
SIT/ha.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; posestni list in
ali najemna pogodba; kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo in podčrtano
parcelno številko, na kateri poteka pašnik
ter načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materialom podpisan s stra-
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ni območnega svetovalca; kopije plačanih
računov o nakupu materiala za napravo
pašnika.
C. Sofinanciranje investicijskih vlaganj
v rastlinski in živinorejski pridelavi in predelavi ter tehnološke posodobitve v kmetijstvu
Namen ukrepov je sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije ter
sofinanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za
rejo živali, skladiščenje ter za predelavo
sadja in zelenjave in sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo, sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primeru
postavitve malih namakalnih sistemov in
proti točnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki
služijo kmetijski dejavnosti; sofinanciranje
nakupa hlevske in druge opreme za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi,
sofinanciranje kletarske opreme, hladilnih
sistemov, nakup specialne mehanizacije,
stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opremo za ogrevanje
in namakanje v pokritih površinah. Nakup in
postavitev steklenjakov ali plastenjakov ali
tunelov na površini min. 0,20 ha. Izključena
so vlečna vozila in posode za shranjevanje
vina, soka in kisa ter sofinanciranje gradenj
skladiščnih prostorov za živinska gnojila,
skladiščenje gnojevke oziroma gnojnice.
Upravičenci so fizične osebe na območju Občine Krško.
Upravičeni stroški: sofinancira se do
40% upravičenih stroškov gradbenega materiala, hlevske opreme, kletarske opreme, hladilnih sistemov, stroškov postavitve
pokritih površin v zelenjadarski pridelavi
in opreme za ogrevanje in namakanje v
pokritih površinah, nakupa specialne mehanizacije in do 50% na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. V primeru,
da je vlagatelj mladi kmet se navedeni stopnji upravičenih stroškov povečata za 5%.
Upravičeni stroški se izkazujejo na osnovi
predloženih plačanih računov.
Sofinancirajo se tudi stroški izdelave
projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanja dovoljenj, v višini do
12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Višina upravičenih stroškov znaša od
500.000 SIT do 8,000.000 SIT vrednosti
investicije, na podlagi priloženih računov.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec, odločbo o statusu kmeta,
– za investicijske naložbe: račun o plačilu projektne dokumentacije; račun o plačilu poslovnega načrta potrjenega s strani
kmetijsko svetovalne službe; in račun o
investicijskih vlaganjih;
– za pridobivanje dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov upravičenci predložijo kopijo katastrskega načrta z označeno
parcelo predvideno za namakanje, Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o uvedbi melioracije, dovoljenje
za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje; in plačan račun stroškov priprave
dokumentacije.
D. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji
Namen ukrepa je razvoj in širitev dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospeše-

vanja strukturnih sprememb v kmetijstvu
in konkurenčno usposobitev kmetijskih
proizvajalcev. Sredstva so namenjena tudi
za investicijska vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni
proizvodnji, za izdelavo drobnih izdelkov
domače obrti (pletenje košar, košev, peharjev, kovaštvo, opletanje steklenic, izdelava izdelkov iz lesa, lončarstvo, kritje
s slamo) ter pridelave in predelave zdravilnih rastlin.
Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo potrdilo o statusu kmeta, pravnomočno
gradbeno dovoljenje, oziroma odločbo o
priglasitvi del, ali lokacijsko informacijo (za
namen gradnje enostavnih objektov), fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne
dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po
zaključeni investiciji v primeru, če le ta še
ni registrirana.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanje
dovoljenj, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije;
– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v
opremo objektov za turistične zmogljivosti,
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in druge dopolnilne dejavnosti, začete v
tekočem letu, v višini do 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; odločbo o statusu kmeta; gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za izvedbo investicijegradnjo objektov; posestni list; deklaracijo
za tržne produkte; potrdilo o usposobljenosti za izvajanje dejavnosti; dovoljenje za
upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji; račun o plačani investiciji in dobavnico.
E. Sofinanciranje stroškov pridobivanja
dokumentacije za potrebe namakanja
Namen je sofinanciranje stroškov pridobivanja dokumentacij za potrebe namakanja.
Upravičenci so kmetje, ki imajo MID
kmetije, so vključeni v integrirano pridelavo sadja in zelenjave in ali ekološko kmetovanje.
Upravičeni stroški so stroški dokumentacije za to pooblaščenih inštitucij v višini
do 100% nastalih stroškov na podlagi izkazanih računov.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o plačanih stroških dokumentacije.
F. Sofinanciranje zdravljenja čebeljih
družin proti kužni bolezni
Namen sofinanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev čebeljih družin.
Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Čebelarsko zvezo Krško, ki imajo najmanj
10 panjev čebel ali Čebelarska zveza v
imenu čebelarjev, kar dokazuje s podpisi
čebelarjev.
Upravičeni stroški so stroški zdravljenja
čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v
višini do 50% upravičenih stroškov uporabljenega zdravila.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o nakupu zdravil.
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2A. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov.
Namen: Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev in zvez s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena za izvedbo strokovnega
dela, strokovnih prireditev in pri izdajanju
strokovno informativnih publikacij, ki se ne
tržijo.
Upravičenci do sredstev so društva in
zveze, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Krško, oziroma pooblaščeni
izvajalci izobraževanja.
Upravičeni stroški: sofinancirajo se finančno ovrednoteni letni programi, v višini
do 50% upravičenih stroškov izvedenega
programa, med katere se štejejo stroški
prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba oziroma najem prostorov za izvedbo
izobraževalnih programov vezanih na posamezno obliko izobraževanja, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj,
stojnine na sejmih ter plačilo honorarjev
izobraževalnih programov.
Pogoji za pridobivanje sredstev je finančno ovrednoten letni program, poročilo
o delu društva v preteklem letu, potrdilo o
registraciji društva in dokazilo izvajalca za
opravljanje izobraževalnih programov.
Zahtevana dokumentacija:
– programi strokovnega dela in prireditev po mesecih,
– finančno ovrednoten program dela po
mesecih, poročilo o že izvršenih delih s
priloženimi dokazili o plačilu računov za
izvedene aktivnosti,
– poročilo o izvedenih aktivnostih programa za leto 2005, ki so bila predmet
razpisa za leto 2006,
– kopijo Odločbe Upravne enote Krško
o vpisu društva v Register društev.
2B. Podpora izobraževanju kmetov in
mladih prevzemnikov kmetij.
Namen je spodbujanje uvajanja novih
znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom
kmetij.
Upravičenci so fizične osebe.
Upravičeni stroški so stroški šolanja in
druge oblike izobraževanja ter pridobivanja
certifikatov.
Pogoji za pridobitev sredstev. Mladim
prevzemnikom kmetij se sofinancirajo stroški izobraževalnih programov IV., V., VI. in
VII. stopnje, v višini do 100.000 sit/učenca
v tekočem letu, oziroma do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Zahtevana dokumentacija: kopija zadnjega šolskega spričevala poklicnega
in srednješolskega programa kmetijske
smeri in potrdilo o vpisu v študijsko leto
2005/2006 za 2. ali 3. ali 4. letnik višješolskega, visoko strokovnega ali univerzitetnega programa kmetijske smeri; izjavo
in soglasje lastnika kmetije o nasledstvu
oziroma prevzemniku kmetije; potrdilo o
katastrskem dohodku kmetije; račun oziroma dokazilo o plačani šolnini in potrdilo
o vpisu ter potrdila o drugih oblikah izobraževanje.
3. Sofinanciranje programov CRPOV
Namen:
1. Sofinancirajo se izvedbeni programi
javne infrastrukture, ki so v lasti KS ali občine, oziroma ureditev prostorov ali obnovo
objektov v vasi, ki so javnega pomena in
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javnega interesa, potrjeni s strani Odborov
CRPOV in KS.
2. Sofinanciranje
obnove
kulturne
stavbne dediščine.
Upravičeni stroški:
1. stroški investicijskih del pri gradnji ali
obnovi objektov javnega značaja, pomena
in interesa (skupni objekti, vaški vodnjaki,..)
2. stroški obnove podeželskih stanovanjskih hiš in objektov v smislu obnove
stavbne kulturne dediščine.
Upravičenci:
1. KS, ki imajo v lasti javno infrastrukturo ali zastopa interes vaške skupnosti pri
obnovi objektov javnega pomena;
2. fizične osebe - kmetje, katerih namen
je obnova stanovanjskih hiš in objektov
v smislu obnove kulturne stavbne dediščine.
Pogoji za pridobivanje sredstev:
1. pravna oseba javnega prava: sprejeti
in potrjeni letni programi Odbora CRPOV
ali sveta KS, če je vlagateljica KS; predložena morajo biti ustrezna dovoljenja oziroma dokumentacija; predložen mora biti
investicijski program v skladu s predpisi o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja;
predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev; predloženo mora biti zagotovilo lastnega deleža
sredstev.
2. fizične osebe: vpisani morajo biti v
register kmetijskih gospodarstev; nosilec
kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije; predložen mora biti poslovni načrt kmetije,
finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev in dokazilo o lastnem deležu sredstev, kulturnovarstveno soglasje,
če je stavba evidentirana kot kulturna dediščina.
Sredstva za namene pod točko 1. in 2.
se izplačajo na podlagi plačanih računov.
Programi se sofinancirajo do višine
50% stroškov investicije; v primeru obnove stavbne dediščine se sofinancira program sprejet na javnem razpisu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod
pogoji in merili Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, vendar največ v
višini do 50% vrednosti investicije.
4. Sofinanciranje novih razvojnih projektov na področju kmetijstva, v višini
4,000.000 SIT
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje postavitve mrež proti toči v
rastlinski pridelavi.
Upravičenci so fizične in pravne osebe.
Upravičeni stroški so stroški nakupa
opore in mreže proti toči.
Pogoji za pridobitev sredstev: fizičnim
in pravnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo se sofinancirajo stroški
nakupa opore in mreže proti toči, v višini
do 50% upravičenih stroškov izkazanih računov, na 1 ha primerljive kmetijske površine, vendar največ do 800.000 SIT/ha.
Zahtevana dokumentacija: kopija plačanih računov, izpis iz registra sadovnjakov,
redni izpis iz sodnega registra pri pravnih
osebah, odločba o statusu kmeta za fizične osebe.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so enaka
vsebini razpisa.
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V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na
predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti
Občine Krško ali pri območni Kmetijski
svetovalni službi;
– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.
Opomba:
občinska
uprava
bo
po odpiranju vlog vzorčno preverila
resničnost podatkov na terenu. V primeru
ugotovljenih
neresničnih
podatkov,
upravičencu ne bodo za določen namen
odobrena sredstva in izgubi pravico do
uveljavljanja proračunskih sredstev za
naslednjih pet let.
Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti kopijo svojega bančnega računa, kamor bo Občina Krško nakazala odobrena
sredstva.
VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2006, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Upravičencu bodo sredstva nakazana 60 dan po
podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank
in predloženega pisnega zahtevka za namene razpisa 1. A, B, C, D; 3. in 4. ter
sredstva nakazana 30. dan za namene 1.
E, F in 2.
Prepozne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
VII. Rok za vložitve vlog
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti do 21. avgusta 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:
1A: »ne odpiraj-javni razpis – agro«.
1B: »ne odpiraj-javni razpis – pašniki«.
C: »ne odpiraj-javni razpis – investicije«.
D: »ne odpiraj-javni razpis – DD«.
E: »ne odpiraj-javni razpis – namakanje«.
F: »ne odpiraj-javni razpis – čebele«.
2A: »ne odpiraj-javni razpis – društva«.
2B: »ne odpiraj-javni razpis – izobraževanje«.
3: »ne odpiraj-javni razpis - CRPOV«.
4: »ne odpiraj-javni razpis - razvojni
programi«
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila: po končanju javnega razpisa, po
22. avgustu 2006.
Odpiranje vlog ne bo javno.
VII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 60 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravi-

čenci v roku osmih dni od prejema sklepa
ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da
so odstopili od vloge za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
VIII. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-12-95, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 01503-1/2003
Ob-17671/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju kulture v Občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 16/02 in 3/04) župan
Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov oživitve
starega mestnega jedra Kamnika v
juliju, avgustu in septembru 2006
1. Občina Kamnik bo sofinancirala programe oživitve starega mestnega jedra
Kamnika v mesecih juliju, avgustu in septembru 2006, ki bodo pokrivali naslednje
dejavnosti: glasbeno, gledališko, lutkovno,
plesno, folklorno, likovno, literarno dejavnost ter morebitne druge vsebine s področja kulture.
2. Na razpisu lahko kandidirajo: pravne osebe, ki niso javni zavodi, in fizične
osebe.
Obseg
razpoložljivih
sredstev:
9,000.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija z obrazci in
pojasnili, v katerih so določeni tudi posebni
pogoji za izbiro, je na razpolago na spletni
strani Občine Kamnik (www.kamnik.si) in
sicer od datuma objave razpisa.
4. Zadnji rok za oddajo prijav na razpis
je do 12. 7. 2006, do 12. ure.
5. Z izbranimi kandidati bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
6. Prijave s pravilno in natančno izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina
Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti
s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje
programov oživitve starega mestnega jedra Kamnika v juliju, avgustu in septembru
2006 – Ne odpiraj!«.
7. Več informacij na tel. 01/831-81-42
(D. Juričan, svetovalec za kulturo).
Občina Kamnik
Št. 407-176/2006
Ob-17673/06
Občina Brežice na podlagi Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Brežice (Ur. l. RS, št. 92/02), Odloku o proračunu občine Brežice za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 9/06) in mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Pravilniku
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o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brežice (št. 321-30-01-83/2004/4), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brežice
v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa:
1. programi prestrukturiranja kmetij-razvojni programi kmetij,
2. sofinanciranje delovanje društev in
njihovih programov,
3. regres za zdravljenje čebeljih družin.
II. Programi prestrukturiranja kmetij-razvojni programi kmetij
1. Višina sredstev: 13,000.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe,
ki delujejo na področju kmetijstva v Občini
Brežice.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: priložena dokazila o naložbah prestrukturiranja. Za naložbe prestrukturiranja se štejejo: izgradnja hlevov, vinskih kleti, objektov
namenjenih za trženje kmetijskih pridelkov,
nakup protitočnih mrež s pripadajočo opremo, nakup hladilnih komor za hladilnice s
pripadajočo opremo, hladilnih bazenov za
mleko, nakup traktorja, nakup strojne opreme in strojev za bolj ekonomično proizvodnjo na kmetiji, izgradnja plastenjakov in
rastlinjakov. Za nakup traktorja se šteje po
tem razpisu le, če ima štirikolesni pogon,
kar mora biti razvidno iz računa ali priloženega prospekta. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe
o upravičenosti naložbe za razvoj kmetije
in originalni računi ali notarsko overjene
kopije za nakup ali opravljeno delo vezano
za naložbo, če gre za gradnjo je potrebno
priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Priložena mora biti odločba o statusu
kmeta. V vsebini vloge za ta namen morajo
biti zajeti naslednji podatki: opis kmetijeopis trenutnega stanja (zemljišča, oprema, objekti), zakaj je potrebna investicija
in kakšne učinke prinaša investicija. Pri
tem ukrepu se šteje za investicijo, če je
njena vrednost minimalno 1,000.000 SIT
in največ 5,000.000 SIT. Sredstva se lahko
pridobijo izključno samo za novo opremo in
novogradnje. Sredstva se ne dodeljujejo
za projektno in tehnično dokumentacijo.
4. Višina sofinanciranja: sredstva v višini do 40% upravičenih stroškov vlaganj
v naložbo za prestrukturiranje kmetije na
osnovi originalnih računov ali notarsko
overjenih kopij.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – »Programi prestrukturiranje kmetij-razvojni programi kmetij«.
III. Sofinanciranje delovanje društev in
njihovih programov
1. Višina sredstev: 1,000.000 SIT.
2. Upravičenci: društva in združenja,
ki so registrirana in delujejo na področju
kmetijstva v Občini Brežice.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: kopija odločbe o registraciji društva, zapisnik
zadnje letne skupščine, program dela za
leto 2006, ki je finančno ovrednoten, poročilo o izvedenih delih z dokazili-originalni računi ali overjene kopije. Za izvedena
dela se štejejo stroški povezani z delova-

njem (pisarniški material, poštne storitve,
članarine, ki jih plačuje društvo), stroški
organizacije strokovnih ekskurzij, nabava
strokovne literature, stroški predavateljev
povezani z izobraževanjem, stroški povezani z sodelovanjem na sejmih in drugig
prireditvah, ki pomenijo promocijo kmetijstva. Ne upoštevajo se stroški, ki so vezani
na gostinske storitve.
4. Višina sofinanciranja: višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževalnega programa je do 50%.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – »Sofinanciranje delovanje društev in njihovih
programov«.
IV. Regres za zdravljenje čebeljih družin
1. Višina sredstev: 200.000 SIT.
2. Upravičenci: Čebelarska zveza Brežice.
Pogoji za pridobitev sredstev: priložena
dokumentacija:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– originalni račun ali overjena kopija za
zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno
zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
3. Višina sofinanciranja: subvencija
znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – »Regres za zdravljenje čebeljih družin«.
V. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju (poleg osnovnih podatkov
tudi davčna številka, številka računa z navedbo banke, KMG MID kmetije), obrazložitvijo in vsemi predpisanimi prilogami, ki
so navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Zahtevke vlagajo upravičenci
iz 1. točke tega člena v svojem imenu
ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Za račune na podlagi katerih se pridobijo
sredstva se štejejo tisti, ki so izdani po
15. 7. 2005.
K vsem zahtevkom mora biti priložena
izjava, da za posamezni namen ni upravičenec pridobil sredstev iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določeni
namen prejeli ter izjava, da so podatki v
vlogi pravilni in točni.
Skupna vrednost iz občinskih, državnih
in mednarodnih virov je lahko skupaj največ 40% vrednosti investicije.
Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, obrazce, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na Občini
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
pisarna št. 28, ter 25-26 in na Kmetijsko
svetovalni službi, Cesta prvih borcev 41,
Brežice.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Brežice, Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, ali na tel. 07/499-15-16,
kontaktna oseba: Roman Matjašič.
VI. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo biti od-
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dane do vključno 15. 7. 2006, za ukrepe
delovanje društev in regres za zdravljenje čebeljih družin pa do vključno 20. 10.
2006, na naslov: Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve, 8250
Brežice.
VII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo
obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal župan. Nadzor nad namensko
porabo sredstev opravlja komisija, ki jo
imenuje župan.
Odpiranje vlog bo 19. 7. 2006 – za delovanje društev in regres za zdravljen čebeljih družin pa 25. 10. 2006. Prepozno
prispele oziroma neustrezno opremljene
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema obvestila. Vloge,
ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili,
se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge,
pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog oziroma v 15 dneh od dneva
obravnave vloge na komisiji, ki jo imenuje
župan. Upravičenec bo o izboru obveščen
z odločbo.
Prejemnik sredstev, za katerega se
ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke
oziroma dela ni opravil v skladu z izdano
odločbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno
pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
dodeljenih sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednjih pet let.
Občina Brežice
Ob-17687/06
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 58/06)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2006« ob občinskem
prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 4. avgusta 2006 in
– »Zagorska noč 2006«, ki bo dne
5. avgusta 2006.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za
obe prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le
organizacijsko tehnični ali le programski
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del za katerokoli razpisano prireditev, bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta
obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo odra na lokaciji pred stavbo DOM
LO in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo dveh odrov, in sicer na lokaciji pred
stavbo DOM LO (ta je postavljen že za
prireditev »Noč pred nočjo«) in dodaten
oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob
Savi tako, da sta dne 4. avgusta 2006 prireditvena prostora pripravljena za pričetek
prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo«
in »Zagorska noč 2006« oziroma zagotovitev glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora
ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in
aktualen program v skladu z razpisnimi
pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje prireditev »Noč pred
nočjo« in »Zagorska noč 2006«, znaša za
obe prireditvi 3,000.000 SIT in je zagotovljena v proračunu za leto 2006.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe
električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora
biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba – Ne odpiraj – razpis »Noč pred
nočjo in Zagorska noč« ter ime in naslov
ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
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Ponudbe je potrebno predložiti do dne
7. 7. 2006 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 2005
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/565-57-27.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 3502-40/06-135
Ob-17725/06
Na podlagi 6. člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02 in
68/04), Odloka o komunalnih taksah Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 79/05) in
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04) Občina Kočevje
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za plakatiranje na
območju Občine Kočevje
I. Predmet razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je izbira
izvajalca za plakatiranje na javnih površinah:
– trženje, namestitev, upravljanje in
vzdrževanje vseh objektov in naprav namenjenih za plakatiranje ter mest za izobešanje transparentov ter nameščanje in
odstranjevanje plakatov, reklam, trasparentov, obvestil in podobnih izjav.
(2) Objekti in naprave za plakatiranje,
oglaševanje in obveščanje iz prejšnje točke razpisa so v skladu z 2. členom Odloka
o plakatiranju in oglaševanju na območju
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97
in 86/02) stalna ali premična:
Stalna plakatna mesta so:
1. oglasni stebri in table, panoji na drogovih javne razsvetljave,
2. drugi reklamni objekti.
Premična plakatna mesta so:
1. panoji,
2. prapori,
3. transparenti in podobno.
II. Pogoji za izvajanje
(1) Upravljanje z objekti, ki so predmet
tega razpisa, se izvaja na območju Občine
Kočevje, in sicer na lokacijah in v skladu z
določili Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 50/97, 86/02 in 68/04) – v nadaljevanju Odlok o plakatiranju in oglaševanju:
1. Število in lokacije mest za postavitev
objektov, ki so predmet tega razpisa in način oglaševanja so določeni (11 reklamnih
stebričkov, 1 transparent ter obešanke) in
vse spremembe, npr. večje število in dodatne lokacije, so možne le v skladu z določili
Odloka o plakatiranju in oglaševanju ter s
soglasjem Občine Kočevje.
2. Izbrani izvajalec oglaševalske objekte koristi za oglaševanje, skrbi za njihovo

vzdrževanje, vodi o njih evidenco in kataster.
3. Izbrani izvajalec po poteku pogodbenega razmerja brezplačno preda Občini
Kočevje v upravljanje vse objekte, ki so
predmet tega razpisa, skupaj.
(2) Izbrani izvajalec vodi evidenco reklamnih napisov (objav in oglasov), ki so
pritrjeni na oglasni objekt ali kako drugače označeni, na vpogled in na razpolago
na njegov poziv pristojnemu občinskemu
organu.
(3) Pogodba o izvajanju plakatiranja se
sklene za obdobje dveh let, z možnostjo
podaljšanja za dve leti.
(4) Izbrani izvajalec je dolžan v času
trajanja pogodbenega razmerja mesečno
plačevati nadomestilo za uporabo javne
površine.
III. Izbira izvajalca
(1) Na podlagi razpisne dokumentacije
se na javni razpis lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti ter zanjo izpolnjuje
razpisane pogoje.
(2) Merila za izbiro izvajalca, teža in način uporabe meril so navedena v razpisni
dokumentaciji.
(3) Pogoji za sodelovanje (obvezne priloge):
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik
predložiti vso izpolnjeno dokumentacijo:
1. ponudbo (priloga 3),
2. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (priloga 4),
3. izjavo, da je ponudnik proučil razpisno
dokumentacijo, da nanjo nima pripomb, da
si je ogledal teren in je seznanjen s pogoji,
obsegom del in potrebnimi materiali za izvajanje dejavnosti (priloga 5),
4. dokumentacijo za ugotavljanje usposobljenosti (8. člen Navodil ponudnikom za
izdelavo ponudb, priloga 6),
5. parafiran vzorec pogodbe (priloga 7),
6. obrazec za vpis cenika storitev (priloga 8).
Če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti:
– pravni akt oziroma pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– potrdilo, da je imel v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev,
ki sodelujejo z njim v ponudbi,
– potrdilo, da je podizvajalec/i seznanjen s ponudbenimi cenami in jih v celoti
sprejema,
– naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika pred podpisom pogodbe
predložitev dokumentacije o izpolnjevanju
pogojev za podizvajalce. Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce bo v tem primeru
moralo biti dokumentirano na isti način, kot
se zahteva za ponudnike,
– izbrani ponudnik v celoti odgovarja
naročniku za izvedbo prejetega naročila ne
glede na število podizvajalcev ali glede na
njihov delež pri izvedbi naročila.
(4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prevzamejo vsak delovni dan od
objave javnega razpisa med 8. in 12. uro,
pri Alojzu Veselu.
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Kontaktna oseba za informacije v zvezi z javnim razpisom je Vesel Alojz, tel.
01/893-82-10.
(5) Rok za oddajo ponudbe je do vključno 10. 7. 2006 do 9. ure, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba«,
»Javni razpis: Plakatiranje na območju Občine Kočevje«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudniku.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb je
10. 7. 2006 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija,
imenovana s sklepom župana.
Občina Kočevje
Ob-17783/06
Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
krepitev zdravja prebivalcev na
območju
Mestne občine Maribor v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
neprofitnih programov za krepitev zdravja
prebivalcev, ki se bodo v letu 2006 izvajali
na območju in za občane Mestne občine
Maribor.
2. Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj), ki ima sedež v Mestni občini
Maribor in ima v ustanovitvenih aktih opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge
tako, da izpolnjuje pogoje določene s predpisi iz področja zdravstva.
3. Obrazec »Prijava na razpis za programe za krepitev zdravja v letu 2006 v
Mestni občini Maribor«, lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti, Mestne občine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, soba 331/III, pri Lilijani Zorko (tel. 220-13-13, e-pošta Lilijana.Zorko@maribor.si), dosegljiv je tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si.
4. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »prijava na razpis
za programe za krepitev zdravja v letu
2006 v Mestni občini Maribor«,
– program, v katerem so navedeni njegovi nameni, cilji in vsebina, finančni načrt
z navedbo stroškov izvedbe in predvidenimi viri, rok in način izvedbe ter lokacija
izvedbe,
– odločbo o registraciji, kopijo ustanovitvenega dokumenta, osebno ime zastopnika društva,
– reference ali priporočila,
– dokazilo o statusu društva v javnem
interesu oziroma potrdilo o oddani vlogi za
pridobitev statusa društva v javnem interesu (neobvezno).
5. Prednost pri izbiri programov, ki bodo
sofinancirani s sredstvi proračuna Mestne
občine Maribor za leto 2006, bodo imeli
programi, ki vzpodbujajo procese promocije, varovanja, krepitve, izobraževanja in
ohranjanja zdravja celotne populacije in
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niso financirani kot redna dejavnost javnih
služb.
6. Predlagani programi ne smejo biti
profitno usmerjeni. S sredstvi proračuna
Mestne občine Maribor bodo sofinancirani,
največ s 50% deležem vrednosti celotnega
programa. Za realizacijo tega razpisa je v
proračunu Mestne občine Maribor za leto
2006 predvideno 13,640.700 SIT. Rok za
izvedbo programov, ki so predmet tega
razpisa, je 31. 12. 2006.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
v zaprtih kuvertah na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
z oznako »Ne odpiraj - razpis programov
za krepitev zdravja« in navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani. Če isti prijavitelj prijavlja
več programov, mora za vsakega k prijavi
priložiti zahtevane priloge.
8. Rok za oddajo predlogov je 15 dni od
dneva objave.
9. Predlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v petnajstih dneh od dneva
odločitve župana.
Mestna občina Maribor
Ob-17787/06
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, na podlagi
13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti,
UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) in sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 582 z dne 11. 1. 2006, objavlja
javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti
in pridobitev koncesije
1. Predmet podelitve koncesije je opravljanje lekarniške dejavnosti na območju
občine Ravne na Koroškem. Koncesija se
podeljuje za nedoločen čas.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo:
– pogoje iz 7. in 8. člena Zakona o
lekarniški dejavnosti, UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04),
– pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti iz 35. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti, UPB2 (Ur. l. RS,
št. 23/05),
– pogoje iz Pravilnika za pogojih za
opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 39/06),
– zagotavljajo prostore, ki ustrezajo
pogojem iz Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št.
39/06) in kateri morajo biti najmanj 400 m
cestne razdalje oddaljeni od javnega zavoda Koroške lekarne,
– ostale pogoje skladno z razpisno dokumentacijo.
3. V primeru, da bo za razpisano območje prijavljenih več kandidatov, ki bodo
izpolnjevali pogoje, bodo vloge kandidatov
točkovane in razvrščene skladno s kriteriji Lekarniške zbornice za določanje prednostnega reda kandidatov za pridobitev
koncesije in so sestavni del razpisne dokumentacije. Koncesija bo v tem primeru
podeljena kandidatu, ki bo dosegel največ
točk.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati v
roku 30 dni od objave razpisa pošljejo v
zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
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Koroškem, z oznako »Koncesija za lekarniško dejavnost – Ne odpiraj«.
5. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. 7. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
6. Kandidati bodo o izbiri in podelitvi
koncesije obveščeni v 30 dneh po zaključku razpisa.
7. Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da ne glede na izpolnjevanje
pogojev, koncesije ne podeli nobenemu
od prijavljenih kandidatov in razpis oziroma celoten postopek kadarkoli razveljavi.
8. Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Občini Ravne na Koroškem
pri Blažu Štumpfl, tel. 870-55-36 ali Vesni
Kozlar, tel. 870-55-14.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-17896/06
Na podlagi 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Ur. l. RS, št. 11/02, 41/04 in
44/04), in 5. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
občine Veržej (Ur. l. RS, št. 50/06) objavlja
Občina Veržej
javni
razpis za podelitev koncesije za
zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Veržej
1. Naročnik – koncendent: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Veržej.
3. Obseg koncesije: določeno v 8. členu
Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Veržej (Ur.
l. RS, št. 50/06).
4. Območje izvajanja koncesije: območje Občine Veržej.
5. Čas trajanja koncesijskega razmerja: določena doba 10 let in prične veljati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa,
– izpolnjevati mora pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe
– da mu v zadnjih 5 letih pred objavo
javnega razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je pove-
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zano z njegovim poslovanjem oziroma ,
da mu ni bila izdana pravnomočna sodna
ali druga upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa,
– da predloži dokazilo o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,
– da izkaže finančno in poslovno sposobnost,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT,
– da razpolaga s premoženjem v vrednosti najmanj 5% od predvidenega letnega prometa,
– da predloži izjavo, da bo predmet javnega razpisa opravljal v skladu s predpisi
Republike Slovenije in Občine Veržej, ki
urejajo področje predmeta javnega razpisa
ter koncesijsko pogodbo,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– da razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– da se obveže odgovarjati za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, povzročijo pri njem zaposleni
delavci uporabnikom storitev ali drugim
osebam,
– da predloži izjavo banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena – 60 točk,
– reference:
– število vključenih gospodinjstev
– 20 točk,
– ISO standard – 20 točk.
8. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti, 9241 Veržej;
Bojan Ferenc ali Melita Moravec – tel.
02/58-88-480.
9. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije in v zvezi z javnim razpisom
za oddajo koncesije smejo zainteresirani
ponudniki zahtevati le pisno na naslovu
naročnika.
10. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisna dokumentacija: od dneva
objave razpisa, od 7. do 14. ure s potrdilom o plačanem znesku 15.000 SIT za
stroške razpisne dokumentacije na račun
01388-0100013873.
11. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili najkasneje do 24. 7. 2006 do 10. ure v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako: Javni razpis – koncesija – odpadki – ne odpiraj na naslov:
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti
8, 9241 Veržej.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2006 ob 10.15, v sejni sobi
Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti
8, 9241 Veržej.
13. O izbiri koncesionarja odloči tajnik
občine z upravno odločbo v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim
ponudnikom bo na podlagi pravnomočne
odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
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Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, javni razpis pa
ponovi.
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 19. 6. 2006.
Občina Veržej

Javne dražbe
Št. 478-11/2006
Ob-17675/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 80 f. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/2-ZDT-B), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 19.
člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št.
50/95, 80/98, 119/05) ter sklepov Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih na
24. redni seji dne 6. 6. 2006, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
2. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 578 travnik, v izmeri 3757 m2, vpisani v vl. št. 307 k.o. Mali Videm, last Občine Trebnje. Lokacija: Šentlovrenc.
Osnovna namenska raba nepremičnine je območje za poselitev, podrobnejša
namenska raba: stanovanjska območja s
kmetijskimi gospodarstvi.
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
3. Izklicna cena je 29,207.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
ni zajet v ceni in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne
dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje, št.
01330-0100016133 v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi
vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi s postopkom prodaje
plača kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 2.
nadstropje – mala sejna soba, dne 26. 7.
2006 z začetkom ob 10. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu;

– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, in ki je notarsko
overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01330-0100016133 s sklicem, za
namen javna dražba – Šentlovrenc.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po končani
javni dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
plačana varščina vračuna v kupnino. Če
kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
tel. 07/348-11-44.
Občina Trebnje

Razpisi delovnih
mest
Su 20/2006-5 (1)
Ob-17676/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
pravosodni sodelavec – vodja vpis
nika.
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– delo s strankami,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka,
– delo z zaseženimi predmeti (pregledovanje, sestavljanje seznamov, hramba, dostavljanje na glavno obravnavo in vračanje
oškodovancem po končanem postopku),
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
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– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih opravil, določenih
s Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja izobrazba (V.),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,

kadrovska služba, za javni natečaj – pravosodni sodelavec – vodja vpisnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 032-10/2006
Ob-17677/06
Na podlagi 36. člena ZUJIK (Ur. l. RS, št.
96/02), 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi
Kulturnega doma Slovenj Gradec (Ur. l. RS,
št. 108/03, 59/05) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Kulturnega do
ma Slovenj Gradec.
Za direktorja/direktorico Kulturnega
doma Slovenj Gradec je lahko imenovan/a kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še naslednje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo strokovno izobrazbo pravne, humanistične ali
ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
pri vodenju in organizaciji kulturnih in drugih
prireditev,
– da pozna delovanje zavoda in kulturnih institucij v Republiki Sloveniji,
– da izkazuje delovne rezultate iz katerih
izhaja, da lahko uspešno in strokovno opravlja dela organizacijskega in programskega
direktorja,
– da s svojimi izkušnjami in dosedanjim
delom dokazuje vodstvene sposobnosti.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/-tke k prijavi predloži še naslednje:
– overjeno fotokopijo dokazila o izo
brazbi,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (potrdilo pristojnega sodišča),
– programa dela in razvoja Kulturnega
doma Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let, po izteku te dobe je lahko ponovno
imenovan/-a.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo v
osmih dneh od objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec«
na naslov: »Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.«
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v
osmih dneh po imenovanju pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 1101-44/2006/1
Ob-17678/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju glavne knjige
zakladnice.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
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Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena strokovna znanja in izkušnje:
– znanje angleškega jezika,
– poznavanje računovodstva,
– zanimanje za področje uvajanja sodobnih metod računovodenja,
– znanje in praktične izkušnje z orodji za
analize in kontrole računovodskih podatkov
(napredno znanje orodja Excel za preglednice in orodja Word za besedila).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja
iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi), iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovne izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovne
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenja računovodstva,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju glavne knjige zakladnice, Beethovnova
11, Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
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ovojnici z označbo »za javni natečaj številka
1101-44/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na tel.
01/369-64-61.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-17679/06
Na podlagi 14. člena statuta Inštituta za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
(v nadaljnjem besedilu: inštitut) in 14.-17.
člena pravilnika o delovnih razmerjih delavcev inštituta ter po sklepu direktorja inštituta z dne 15. 6. 2006, objavlja Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, prosto
delovno mesto
tajnika/tajnice inštituta za določen čas
enega leta s krajšim od polnega delovnega
časa.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je diplomirani pravnik;
– zelo dobro znanje angleščine (angleška korespondenca);
– obvladanje temeljnih računalniških
programov.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta in
za 8 ur tedensko oziroma 32 ur mesečno.
Nastop delovnega razmerja je predviden
za 1. avgust 2006.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
in življenjepisom v roku 8 dni po objavi tega
razpisa na naslov: Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti:
»Objava za delovno mesto tajnika/tajnice«.
Obvestila o objavi lahko kandidati dobijo pri
Mariji Milenković, tel. 01/420-32-41.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na
razgovor, o izboru pa bodo obveščeni v
30 dneh po izteku roka za prijavo na to
objavo.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Ob-17680/06
Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije
Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 145. in 43. členom (prehodnih
določb) Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (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.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem k imenovanju
ministra, pristojnega za vzgojo in izobraževanje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
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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
Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV.
divizije 3, 8281 Senovo, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Št. 1711-06-468123/00
Ob-17681/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo strokovno tehničnega
delovnega mesta psihologa za nedoločen
čas, v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za azil, Azilnem domu, z
naslednjimi pogoji za zasedbo:
psiholog.
Delovno mesto je strokovno tehnično.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– osnovna raven znanja tujega jezika
(zaželena angleščina ali nemščina).
Delovne naloge:
– opravljanje razgovorov, svetovanje,
nudenje psihološke pomoči strankam,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– sodelovanje pri pripravi normativnih
aktov in razvojnih projektov,
– sodelovanje pri izvajanju programov
usposabljanja in izpopolnjevanja.
Posebni delovni pogoj:
– neenakomerni delovni čas (po razporedu).
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02).
Delo se opravlja v dislocirani enoti Ministrstva za notranje zadeve, v Azilnem
domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in brez poskusnega dela.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-31/2006.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil oziroma referenc in razgovora z njimi. Vloge, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate v zvezi z delovnim področjem je Majda Polanc, tel. 200-84-51.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.

Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 59/06
Ob-17682/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec - za urejanje okolja in prostora.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– priprava javnih naročil za področje
projektov in komunalnih zadev,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba gradbene
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga je izdalo
Ministrstvo za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer
se imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
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v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15,
2311 Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za »urejanje okolja
in prostora«.
Informacije dobite na tel. 02/616-53-25,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za
prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 110-125/2005
Ob-17683/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06-UPB2), Občina Zagorje ob
Savi, C.9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, objavlja javni natečaj za zaposlitev:
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Občinski upravi občine
Zagorje ob Savi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo diplomirani upravni organizatorji,
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem delovanja občinskih
uprav lokalnih skupnosti. Poznavanje delovanja lahko kandidati/ke izkažejo tudi s
pisnimi dokazili in referencami.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik za določen čas 10 mesecev
s pričetkom 1. 8. 2006 v prostorih občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici z oznako: »javni natečaj

za zaposlitev- ne odpiraj« v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Občina Zagorje Ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri bo izbranemu kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim
kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko
bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10
mesecev s polnim delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se obrnite na Ireno Drašlar na
tel. 03/565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 111/06
Ob-17684/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Protokol Vlade Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž).
Naloge uradniškega delovnega mesta
je mogoče opravljati v dveh zaporednih nazivih: višji svetovalec II / višji svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge delovnega mesta opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– višja raven znanja angleškega jezika,
– osnovna raven znanja svetovnega tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega
leta po imenovanju v uradniški naziv.
Naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja Protokola,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv s področja protokolarnih zadev,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– vodenje projektov s področja protokolarnih dogodkov in neposredno opravljanje
nalog na tem področju.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Potrdili iz 4. in 5. alinee ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni
bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil 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/a kandidat/ka predložil/a
pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delov-
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nim časom. Delo bo javni/a uslužbenec/ka
opravljal/a v Protokolu Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Prijave z dokazili izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom
in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj
kandidati/-ke pošljejo na naslov: Protokol
Vlade Republike Slovenije, z oznako » za
javni natečaj«, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, oziroma v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.protokol@gov.si.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-15-80 (Jasna Dolhar).
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Vlada Republike Slovenije
Protokol
Št. 110-80/2006-1
Ob-17685/06
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v Izpostavi
URSZR Celje:
višji referent za zaščito in reševanje
(m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v uradniškem nazivu višji referent III, višji
referent II in višji referent I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj višja strokovna.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 6 mesecev za naziv višji referent III.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij ter
– poznavanje področja dela.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc CZ in priprava informacij in analiz na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– sodelovanje pri izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
– opravljanje drugih operativnih in upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz 5. in 6. alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
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strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja. Poleg navedenih mora kandidat
izpolnjevati še posebne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Izpostavi URSZR Celje, na lokaciji
Prešernova 27, v Celju.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Sekretariat generalnega sekretarja/ Urad za
upravljanje človeških virov/ Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za
javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17688/06
Na podlagi 56. člena, v skladu s prvim
odstavkom 58. člena ter 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - uradno prečiščeno besedilo), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za gospodarske javne službe
v občinski upravi Mestne občine Kranj
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trg 1, 4000 Kranj, in sicer v roku 15 dni od
dneva objave.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep o neizbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Tatjana Hudobivnik,
v.d. direktorice občinske uprave Mestne občine Kranj, tel. 04/237-31-02.
Mestna občina Kranj
Št. 110-312/2006
Ob-17689/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj
za zasedbo treh uradniških delovnih mest:
1. Vodja službe za kadre in druge zadeve v službi za skupne zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu višji svetovalec III, v
prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mo
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne ali organizacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v službi za
kadre in druge zadeve,
– svetovanje predstojniku ter opravljanje
najzahtevnejših nalog s področja službe,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov z delovnega področja službe,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv.
2. Višji svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu višji svetovalec III, v
prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,

– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo najzahtevnejši upravni postopki s področja referata
za javni red, prijavno odjavne zadeve.
3. Referent v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mo
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj srednjo izobrazbo upravne,
administrativne ali ekonomske smeri ali gimnazijo,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo enostavni
upravni postopki s področja referata za javni red, prijavno odjavne zadeve.
Za vsa razpisana delovna mesta morajo
kandidati k prijavi z življenjepisom priložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v
naziv razveljavi.
Poskusno delo za delovni mesti vodja
službe za kadre in druge zadeve in višji sve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tovalec je pet mesecev, za delovno mesto
referent pa tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave na spletnih straneh Ministrstva za
javno upravo.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za
prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/201-56-97, Mojca Maier.
Upravna enota Kranj
Št. 110-235/2006
Ob-17720/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
fitosanitarni inšpektor v Inšpektoratu
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Območna enota Novo
mesto (m/ž).
1. Kraj opravljanja dela: Mejni prehod
Obrežje, Jesenice na Dolenjskem.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor III,
inšpektor II in inšpektor I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– na fitosanitarnem področju;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških, vlaganje kazenskih ovadb za
kazniva dejanja;
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa;
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega
organa;
– nudenje pravne in strokovne pomoči.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– izpit iz fitomedicine,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem in izkušnjami s področja varstva
rastlin.

7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, strokovnem izpitu za
inšpektorja, strokovnem izpitu iz upravnega
postopka in izpitu iz fitomedicine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
8. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljanega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
Izpit iz fitomedicine bo moral izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja.
9. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
10. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – fitosanitarni inšpektor v IRSKGH, OE
Novo mesto«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Su 210500/2006
Ob-17741/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec (sodni referent
II v zemljiški knjigi).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec I, pravosodni sodelavec II in pravosodni
sodelavec III.
Pogoji:
– srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
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– delovne izkušnje: 9 let in 6 mesecev
za naziv pravosodni sodelavec I, 6 let in 6
mesecev za naziv pravosodni sodelavec II
in 3 leta in 6 mesecev za naziv pravosodni
sodelavec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen strokovni upravni izpit,
izpit iz sodnega reda in poznavanje dela z
računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 – ih dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/488-17-36.
Okrajno sodišče v Krškem
Št. 110-105/2006-31111
Ob-17767/06
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 okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-10/2006-1
Ob-17768/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto Ljubljana,
Stegne 7, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
inšpektor – svetnik.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu inšpektor/-ica-svetnik/ca ali inšpektor/-ica-višji/-a svetnik/-ca. Javni/-a uslužbenec/-ka bo naloge opravljal/-a
v nazivu inšpektor/-ica-svetnik/-ca.
Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati/-ke izpolnjevati naslednje po
goje:
– univerzitetna izobrazba elektrotehnične smeri ali smer informatika,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.

Stran

5044 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

Drugi posebni pogoji:
– višja raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Željena znanja:
– poznavanje slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanje pravnega reda EU, Sveta
Evrope,
– komunikacijske veščine.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– informatike,
– opravljenim državnim izpitom iz javne
uprave,
– opravljenim preizkusom znanja po
ZP,
– izpitom za inšpektorja,
– poznavanjem slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanjem pravnega reda EU, Sveta Evrope,
– in komunikacijskimi veščinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi tisti, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo potrdila o višji ravni znanja
tujega jezika,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o
tem, da ni bil/-la obsojen/-a na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Posebna natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc
in na podlagi pogovora z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a
na sedežu Inšpektorata RS za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto, Stegne 7, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v osmih
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/51-30-660 (Peter Mraz, glavni inšpektor).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-120/2006-31111
Ob-17788/06
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 višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
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. 119-3/2006-31
Ob-17810/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj
za prosta uradniška delovna mesta:
1. Referent v Glavni pisarni Oddelka
za gospodarstvo in občo upravo v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja v nazivu referent III.
Delovne naloge:
– sprejem vlog in posredovanje informacij,
– razvrščanje, klasifikacija in odprava
dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju,
– opravljanje upravnih overitev lastnoročnega podpisa, prepisa in kopije dokumenta.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj srednja izobrazba upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim

delovnim časom in tri-mesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji AdamičLundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
2. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Proletarska cesta 1 v Ljubljani.
3. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Šiška, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
Prekomorskih brigad 1 v Ljubljani.
4. Višji svetovalec v Službi za kadre,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v
primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem,
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se predpisane delovne izkušnje skrajšajo
za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v 2. odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in tč. 4 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih
dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1),
– potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se
prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč.
2, tč. 3 in tč. 4),
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto
pod tč. 1, tč. 2 in tč. 3),
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka,
bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba
za kadre (z označbo »za javni natečaj – referent v Glavni pisarni« oziroma »za javni
natečaj – svetovalec v Izpostavi Moste-Polje« oziroma »za javni natečaj – svetovalec
v Izpostavi Šiška« oziroma »za javni natečaj – višji svetovalec v Službi za kadre«),
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto pripo-

ročeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-62
(Sonja Lukša).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 102-38/2006-2
Ob-17898/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
svetovalec v Sektorju za pravna vprašanja. Naloge na navedenem delovnem
mestu se opravljajo v nazivu Svetovalec
II, Svetovalec I.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za Svetovalca II oziroma 6 let in 7
mesecev za Svetovalca I,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Želena znanja:
– opravljen državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l.
RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 - uradno prečiščeno besedilo in
113/05, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu s prvim odstavkom 89. člena
ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo
v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja. V primeru,
da ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit ali drug strokovni izpit, se mu v skladu s
prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje področja ravnanja z dokumentarnim gradivom ter
– poznavanje področja evidenc plačil
pristojbin in taks.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv s področja intelektualne
lastnine,
– sodelovanje pri organiziranju dela poravnalnega sveta in mediatorjev,
– 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.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopije potrdil oziroma diplom o
pridobljeni dodiplomski ali podiplomski izobrazbi,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o osnovnem znanju
angleškega jezika in
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem pravniškem izpitu (če ga kandidat
ima).
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat bo moral predložiti
tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za pravna vprašanja, Urad Republike
Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj-delovno mesto pod
šifro 38«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-31-24
(Mojca Pečar).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za intelektualno lastnino
Št. 181-14/2006-2
Ob-17900/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06;
ZJU-UPB2) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06) naročamo objavo javnega natečaja za sklenitev
delovnega razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana,
2. Vrsta delovnega mesta: sekretar za
nedoločen čas.
3. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, oziroma visoka strokovna
izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri s specializacijo ali magisterijem, 8 let
delovnih izkušenj z zahtevano stopnjo izobrazbe, državni izpit iz javne uprave.
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4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno 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 oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja,
državni izpit iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: višja raven znanja
angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo obvezno, da
bo vloga popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, delovne knjižice iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje, potrdila o
državnem izpitu iz javne uprave;
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku;
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na višji ravni (500 ur učenja) oziroma drugo ustrezno
dokazilo;
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv:
v naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opravi ustrezen strokovni
izpit za imenovanje v naziv.
Opis del in nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje strokovnih nalog organa upravljanja v delu, ki se nanaša na Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR),
– zagotavljanje uspešnega in učinkovitega izvajanja instrumentov s spremljanjem in
nadzorom institucij in aktivnosti ESRR,
– vodenje priprave in koordinacije programskih in izvedbenih dokumentov za koriščenje sredstev ESRR.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»Sekretar, šifra DM 1169«.
Prepozne in nepopolne vloge, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih dokazil (tč. 6)
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri,
9. Oseba, ki daje informacije: Kristina
Pavlovič tel. 478-37-38 vsak delavnik med 9.
in 11. uro, e-mail: kristina.pavlovic@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 110-68/2006
Ob-17907/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Službi za gospodarjenje s poslovnimi prostori v Oddelku za
gospodarjenje z nepremičninami.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
ekonomisti;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših
gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisna izjava;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisna izjava.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklepe o ne izbiri za ne izbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a v prostorih Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrov
ske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-69/2006
Ob-17909/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih

(Ur. l. RS, številka 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05), županja Mestne
občine Ljubljana objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Kabinetu župana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo diplomirani organizatorji
– managerji;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisna izjava;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisna izjava.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklepe o ne izbiri za ne izbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10
mesecev s polnim delovnim časom. Delo
bo opravljal/a v prostorih Kabineta župana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrov
ske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, telefonska številka 01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-70/2006
Ob-17910/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Službi za gospodarjenje s poslovnimi prostori v Oddelku za
gospodarjenje z nepremičninami.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo specialisti javne uprave;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisna izjava;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisna izjava.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklepe o ne izbiri za ne izbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a v prostorih Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrov
ske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, telefonska številka 01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-71/2006
Ob-17911/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo strokovnega upravnega izpita in
za opravljanje dela občinskega redarja v

mestni upravi Mestne občine Ljubljana v
Mestnem redarstvu v Inšpektoratu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj srednjo splošno
ali srednjo strokovno izobrazbo, gimnazijske, prometne ali druge ustrezne smeri;
– imeti morajo vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar
ne smejo biti vozniki začetniki;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– v zadnjih treh letih ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– ne smejo imeti več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu;
– ne smejo biti pravnomočno kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja.
Od kandidatov/k pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– sodelovanje pri nadzoru nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega
prometa ter po odlokih občine,
– pomoč in sodelovanje pri praktičnem
izvajanju nalog občinskega redarja.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisno izjavo;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisno izjavo;
– pisno izjavo, da v zadnjih treh letih
niso bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali
kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca
v prometni nesreči brez pomoči;
– pisno izjavo, da nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu;
– pisno izjavo, da niso bili pravnomočno
kaznovani za prekršek zoper javni red in mir
z elementi nasilja.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
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opravljal/a v prostorih Inšpektorata, Proletarska 1, Ljubljana in na terenu na območju
Ljubljane.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrov
ske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-67/2006
Ob-17913/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
gospodarjenje s poslovnimi prostori v
Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II
in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje bo
sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, upravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo znanje enega od svetovnih jezikov (angleščina ali nemščina) in usposobljenost
za delo z računalnikom. Zaželeno je tudi
poznavanje področja proračuna in javnih
naročil.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarjenja s
poslovnimi prostori, samostojno oblikovanje
gradiv s predlogi in ukrepi, ki se nanašajo
na poslovne prostore.
2. Svetovalec (m/ž) v Službi za premoženjsko-pravno urejanje zgradb in
evidenco v Oddelku za gospodarjenje z
nepremičninami.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca
bo naloge opravljal/a na lokaciji AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom s 3-mesečnim
poskusnim delom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, upravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega od svetovnih jezikov (angleščina ali
nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: opravljanje nalog
na področju premoženjskopravnih zadev in
zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin.
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3. Višji svetovalec (m/ž) v Pravni službi v Oddelku za pravne, kadrovske in
splošne zadeve.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna
izobrazba,
pravne
smeri;
– najmanj 3 leta in 4 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Zaželeno je, da ima kandidat/ka opravljen pravniški državni izpit, znanje enega
od svetovnih jezikov (angleščina ali nemščina) in je usposobljen/a za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: urejanje premoženjsko pravnih razmerij (pogodbe s področja sofinanciranja, gradbene, prodajne,
delovršne pogodbe s področja urbanizma
in druge).
4. Svetovalec (m/ž) v Službi za investicije v Oddelku za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a
na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
s 3-mesečnim poskusnim delom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske, gradbene ali arhitekturne
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: spremljanje in potek javnih naročil, tekoče spremljanje zakonodaje in zakonskih predpisov s tega področja, analitično spremljanje poteka procesov
javnih naročil, primerjava glede investicij po
večletnih obdobjih in analiza le-teh.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka za
delovno mesto pod točko 3;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisno izjavo;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisno izjavo.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v zaprti
ovojnici z označbo ''za javni natečaj'' in z
navedbo delovnega mesta ter zaporedne
številke delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju
izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner na telefonski številki 01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 270/2006

Ob-17925/06

Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelj glasbene vzgoje za določen
čas s skrajšanim delovnim časom od 1. 9.
2006 do 30. 8. 2007,
– knjižničar za določen čas z 0,80 deleža delovnega časa – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu od 1. 9. 2006
do 17. 4. 2007,
– specialni pedagog za določen čas s
polnim delovnim časom od 1. 9. 2006 do
30. 8. 2007,
– dva učitelja slovenskega jezika za
nedoločen čas s polnim delovnim časom od
1. 9. 2006 dalje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave
in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite
na naslov šole v 8 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Nazarje
Ob-17949/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
svetovalec za urbanizem.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalec za
urbanizem, z imenovanjem v naziv, na Občini Postojna. Pravice in obveznosti se bodo
določile glede na naziv tretjega kariernega

razreda, naziv osme stopnje – svetovalec
II. Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas z 2-mesečnim poizkusnim delom. Delo bo opravljal
na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna.
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: najmanj visoka strokovna
izobrazba,
– 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj
z visoko strokovno izobrazbo (1/3 manj z
univerzitetno izobrazbo),
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita
nima, ga mora opraviti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja),
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat izpita nima, ga mora opraviti v treh
mesecih po sklenitvi delovnega razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, s pripisom »Javni razpis – delovno mesto – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni.
Za dodatne informacije pokličite Brigito
Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Št. 138/2006
Ob-18009/06
Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto:
1. pomočnika direktorja za 4-letni
mandat.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo
pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od objave
razpisa na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, s
pripisom »za razpis«.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Trebnje
Ob-18010/06
Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Direktoratu za turizem.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri.
Želena znanja: znanje angleškega je
zika.
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
ali smer komunikolog ali organizator turizma ter naslednjimi znanji:
– natančnost, vestnost in zanesljivost pri
izpolnjevanju delovnih obveznosti;
– fleksibilnost in sposobnost izvajanja
zahtevnejših nalog v predvidenem času;
– sposobnost teamskega dela;
– poznavanje vsebine in postopkov
ESRR;
– poznavanje politik ukrepa 1.2.;
– poznavanje procesov in vsebin javnih
razpisov za turistično infrastrukturo.
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
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. 01/478-33-05.
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-18011/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS
za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
vodja sektorja za pravna vprašanja in
preiskovalna dejanja.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave,
– strokovni izit iz upravnega postopka in
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih.
Želena znanja: znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– pravniški državni izpit,
– višja raven znanja angleškega jezika in
– poznavanje pravnega reda Evropske
unije.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje sektorja za pravna vprašanja
in preiskovalna dejanja,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadziranje opravljanja dela sektorja,
– usmerjanje in nadziranje opravljanja
dela oddelka,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje projektnih skupin,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v prekrškovnih
postopkih.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja. V primeru,
da ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom
167. člena ZJU prizna del državnega izpita
iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že
opravljenemu izpitu.
Prav tako lahko na delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
ustreznega izpita iz upravnega postopka in
preizkusa znanja o prekrškovnem postopku,
pod pogojem, da najpozneje v treh mesecih
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od imenovanja v naziv oziroma sklenitve
delovnega razmerja opravi strokovni izpit
iz upravnega postopka in preizkus znanja o
prekrškovnem postopku.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem
pravniškem državnem izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga
kandidat ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnih postopkih,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o višji ravni znanja
tujega jezika oziroma angleškega jezika (če
ga kandidat ima) in
– dokazila - reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja sektorja, ki se opravlja
v nazivu podsekretar, sekretar.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Urada RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Izbrani kandidati bodo morali predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga Krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-35-97 (tajništvo).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Druge objave
Št. 389/06

Ob-17697/06
Popravek

V javnem pozivu za izbor javnih kulturnih
programov na področjih umetnosti in knjige,
ki jih bo v letih 2007-2009 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v programski poziv, oznaka
JP 22 PROG – 2007–2009), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006, v
točki 8.3. (Prednostni kriteriji po posameznih
področjih poziva), se besedilo točke 8.3.1.
(prednostni kriteriji na področju uprizoritvenih umetnosti) nadomesti z naslednjim:
8.3.1. Na področju uprizoritvenih umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
8.3.1.1. Programski sklop produkcija in
postprodukcija:
– se pripravljajo v koprodukciji z javnimi
zavodi;
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi
producenti;
– premorejo izdelan načrt postprodukcije
z izvedbo izven kraja nastanka.
8.3.1.2. Programski sklop organizacija
mednarodnih festivalov in platform:
– ki izkazujejo dolgoročne strategije glede vpetosti v mednarodni prostor;
– ki izkazujejo sodelovanje z javnimi zavodi;
– izkazujejo načrt razpršenosti ponudbe
po slovenskem kulturnem območju.
8.3.1.3. Programski sklop mednarodna
gostovanja:
– ki izkazujejo dolgoročne strategije glede vpetosti v mednarodni prostor;
– ki premorejo večje število predstav na
posamično gostovanje;
– ki so usmerjeni v evropska gostovanja;
– ki vključujejo gostovanja, v katera organizator iz tujine vloži več kot 50% vseh
potrebnih sredstev.
Ministrstvo za kulturo
Št. 06/06
Ob-17666/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
– Jaka Blaganje, z dnem 1. 6. 2006, odvetniška pisarna: Slomškova 4, 1000 Ljub
ljana,
– Kristijan Anton Kontarščak, z dnem
1. 6. 2006, odvetniška pisarna: Cankarjeva
ulica 6, 2000 Maribor,
– dr. Blaž Kovačič Mlinar, z dnem 7. 6.
2006, odvetniška pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p., d.n.o., Taborska cesta 13,
1290 Grosuplje,
– Nataša Platovšek, z dnem 7. 6. 2006,
odvetniška pisarna: Komenskega 36, 1000
Ljubljana,
– Tina Šnajder, z dnem 7. 6. 2006, odvetniška pisarna: Celovška cesta 30, 1000
Ljubljana,
– Klemen Veršič, z dnem 7. 6. 2006, odvetniška pisarna: Odvetniška družba Veršič-Perčič, o.p., d.n.o., Ljubljana,
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– Luka Vižintin, z dnem 7. 6. 2006, odvetniška pisarna: Beethovnova 5, 1000 Ljubljana,
– Bina Globačnik, z dnem 1. 7. 2006,
odvetniška pisarna: Tivolska 40, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
– Jovica Tošović, odvetnik iz Maribora, z
dnem 21. 4. 2006, prevzemnik: odvetnik David Šega, Prešernova 26/a, 2000 Maribor,
– Branko Verstovšek, odvetnik iz Celja, z
dnem 13. 5. 2006, zaradi smrti, prevzemnik:
odvetnica Mateja Končan Verstovšek in odvetnik Boštjan Verstovšek, oba Ljubljanska
cesta 5a, 3000 Celje,
– Andreja Šifrer, odvetnica iz Maribora, z
dnem 31. 5. 2006, prevzemnik: Gorazd Šifrer, Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor.
III. Preselitve:
– Tomaž Urbančič, odvetnik iz Trzina, z
dnem 1. 6. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisane na novi naslov: Gerbičeva 57,
1000 Ljubljana,
– Gregor Godeša, odvetnik iz Trzina, z
dnem 1. 6. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisane na novi naslov: Gerbičeva 57,
1000 Ljubljana,
– Anton Nosan, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 6. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega
36, 1000 Ljubljana,
– Zoran Korenčan, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 6. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega
36, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-17694/06
Terme Maribor d.d., turizem, zdravstvo,
rekreacija, Ulica heroja Šlandra 10, 2000
Maribor (v nadaljevanju: Terme Maribor),
objavljajo
javno zbiranje nezavezujočih ponudb
za pridobitev streteškega partnerja za
vlaganja v ureditev območja Motela
Jezero v Bresternici
1. Namen razpisa
Namen razpisa je pridobitev strateškega
partnerja za vlaganja v ureditev območja
Motela Jezero v Bresternici. Izveden bo dvofazni postopek.
V prvi fazi se zbirajo le nezavezujoče ponudbe. Izmed prispelih ponudb bo strokovna
komisija izbrala tiste ponudbe, ki bodo po
mnenju komisije ustrezne.
Komisija bo določila datum, do katerega
bodo morali v drugi fazi zbiranja ponudb
primerni zainteresirani ponudniki dostaviti
zavezujoče ponudbe. Zahteva bo pisno posredovana vsem ponudnikom, ki bodo v prvi
fazi predložili ustrezne ponudbe.
S ponudniki, ki bodo predložili ustrezne
ponudbe, lahko komisija izvede tudi pogajanja, na katerih bodo ponudniki lahko podrobneje obrazložili elemente ponudbe.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je vlaganje v ureditev in
izgradnjo območja Motela Jezero v Bresternici pri Mariboru.
Lokacija Motela Jezero v Bresternici se
nahaja na zemljiščih, ki so v Dolgoročnem
planu Mestne občine Maribor opredeljena
kot stavbna zemljišča za turizem, šport in
rekreacijo. Za to območje je sprejet Odlok
o ureditvenem načrtu za območje Motela
Jezero v Bresternici (MUV, št. 5/90). Po
ureditvenem načrtu je predvidena prenova
motela, rekreacijskih površin in avtokampa.

Terme Maribor d.d. so lastnik večjega
dela zemljišč v območju ureditvenega načrta, zato iščejo strateškega partnerja z
ustreznim programom za investiranje v to
območje.
3. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo domače in tuje pravne in
fizične osebe.
4. Kriteriji za izbiro
Komisija bo prispele ponudbe v I. fazi
obravnavala tako, da bo:
– ocenila ustreznost in ekonomsko upravičenost predloženega programa investicijskih vlaganj,
– ocenila ponudnikovo finančno usposobljenost,
– ocenila ponudnikove reference.
5. Oddaja ponudbe
Svojo ponudbo morajo ponudniki posredovati v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za pridobitev strateškega partnerja za vlaganja v ureditev območja Motela Jezero v Bresternici«.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo na sedežu družbe Terme Maribor d.d., Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, ali pošljejo po
pošti na ta isti naslov.
Na hrbtni strani kuverte ponudniki navedejo svoj naziv in sedež.
6. Pravočasna ponudba: kot pravočasne
bodo obravnavane ponudbe, ki bodo prispele na sedež družbe najkasneje do 13. julija
2006 do 12. ure.
7. Razpisna dokumentacija:
Zainteresirani ponudniki lahko do roka za
oddajo ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu družbe Terme Maribor d.d.
Razpisna dokumentacija je brezplačna
in jo zainteresirani ponudniki lahko prejmejo
tudi po pošti.
8. Predložitev zavezujočih ponudb: ponudnike, ki bodo predložili pravočasne in
ustrezne ponudbe, bo komisija najkasneje
v 30 dneh po roku za predložitev ponudb
pozvala k predložitvi zavezujočih ponudb.
9. Obveznost sklenitve pogodbe
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje družbe Terme Maribor
d.d., da bo z najugodnejšim ponudnikom
tudi sklenila pogodbo.
Terme Maribor d.d. si pridržujejo pravico,
da začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavijo brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti.
10. Informacije o razpisu
Informacije o javnem zbiranju ponudb
in razpisno dokumentacijo prejmejo ponudniki na sedežu družbe, pri Miri Rupnik, na
tel. 02/234-43-07, vsak delavnik od 9. do
14. ure.
Terme Maribor d.d.
Ob-17790/06
Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, 2000 Maribor, objavlja na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 73/2005 z dne 8. 6. 2006
prodajo
z zbiranjem ponudb
Nepremičnega in premičnega premoženja stečajnega dolžnika Merinka Maribor
d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, Maribor, najugodnejšemu ponudniku in sicer:
1. Nepremičnine na lokaciji Valvasorjeva
ulica 38:
– parcela št. 10 stavba 13 m2,
– parcela št. 11/3 funkcionalni objekt
20 m2,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– parcela št. 27/1 poslovna stavba
1.971 m2,
– parcela št. 27/2 poslovna stavba
1.501 m2,
– parcela št. 27/4 poslovna stavba
1.477 m2,
– parcela št. 27/10 poslovna stavba
571 m2,
– parcela št. 28/2 poslovna stavba
190 m2,
– parcela št. 28/10 dvorišče 476 m2,
– parcela št. 27/5 poslovna stavba
459 m2,
– parcela št. 27/14 poslovna stavba
13 m2,
– parcela št. 27/13 stavba 133 m2 1/2
solastniški delež,
vse k.o. Tabor.
Ocenjena vrednost 355,000.000 SIT, po
izklicni ceni 355,000.000 SIT.
2. Oprema v proizvodnji po zaključenih
celotah:
2.1. Kotlarna
Ocenjena vrednost 20,507.175 SIT po
izklicni ceni 20,600.000 SIT.
2.2. Predilnica
Ocenjena vrednost 23,668.400 SIT po
izklicni ceni 23,700.000 SIT.
2.3. Priprava tkanine
Ocenjena vrednost 23,920.000 SIT po
izklicni ceni 24,000.000 SIT.
2.4. Tkalnica
Ocenjena vrednost 74,406.300 SIT po
izklicni ceni 74,500.000 SIT.
2.5. Mokra apretura
Ocenjena vrednost 14,035.600 SIT po
izklicni ceni 14,000.000 SIT.
2.6. Barvarna
Ocenjena vrednost 9,096.750 SIT po izklicni ceni 9,100.000 SIT.
2.7. Suha apretura
Ocenjena vrednost 9,322.300 SIT po izklicni ceni 9,300.000 SIT.
2.8. Laboratorijska oprema
Ocenjena vrednost 3,128.450 SIT po izklicni ceni 3,200.000 SIT.
Podrobni seznami opreme so na vpogled
na sedežu stečajnega dolžnika.
3. Osebno vozilo:
Renault Kangoo leto izdelave 1999
Ocenjena vrednost 812.500 SIT po izklicni ceni 800.000 SIT.
4. Zaloge surovin, barvil, kemikalij in gotovih proizvodov:
– surovine (volneni česanec) po izklicni
ceni 1,500.000SIT,
– barvila in kemikalije po izklicni ceni
11,200.000SIT,
– gotovi izdelki v skladiščih po izklicni
ceni 8,700.000SIT,
– metraža v vzorčni sobi po izklicni ceni
2,100.000SIT.
Izklicne cene prestavljajo 70% ocenjene
vrednosti.
Seznami zalog so na vpogled na sedežu
stečajnega dolžnika.
5. Vrednostni papirji
30 navadnih delnic – Tekstil d.d. Ljubljana po izklicni ceni 300.000 SIT.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
14, 2503 Maribor, s pripisom »ponudba za
odkup – ne odpiraj St 73/2005.«
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,

pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene
na transakcijski račun prodajalca št.
02280-0255256010, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje
v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom
pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok za
zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan
skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh, od
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši
ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v
celoti kupnine v predvidenem roku se meni,
da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je
v celoti plačana kupnina. Vse stroške, prometni davek in druge dajatve plača kupec.
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine
ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane
po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi
kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vpogled v sezname premoženja in njihov ogled je možen na sedežu stečajnega
dolžnika na Valvasorjevi ulici 38, Maribor,
po predhodnem dogovoru z g. B. Božičem
po telefonu 041/645-923 vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Merinka Maribor d.d. – v stečaju
Št. 35001-249/2003-19
Ob-17690/06
Na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03, 77/03) in Sklepa o prodaji
občinskega stvarnega premoženja v Občini
Cerklje na Gorenjskem št. 03201-01/2005-38
z dne 15. 12. 2005 (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2006), ki ga je
sprejel Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 19. redni seji, dne 14. 12.
2005, objavljam
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Cerklje na Gorenjskem
1. Navedba prodajalca: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/281‑58-00.
2. Predmet prodaje
Zemljišča
Po lokacijski informaciji 3501-145/2006-02
z dne 12. 6. 2006 so predmet prodaje spodaj navedena zemljišča:
– parc. št. 484/3 – travnik 6. r. v izmeri
706 m2, delež 1/1, zemljišče leži znotraj poselitvenega območja, na zemljišču so zgrajeni objekti;
– parc. št. 484/4 – travnik 6. r. v izmeri
123 m2, delež 1/1, zemljišče leži znotraj poselitvenega območja, na zemljišču je zgrajen objekt;
– parc. št. 484/5 – travnik 6. r. v izmeri
261 m2, delež 1/1, zemljišče leži znotraj poselitvenega območja, na zemljišču je zgrajen objekt;
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– parc. št. 484/7 – travnik 6. r. v izmeri
83 m2, delež 1/1, zemljišče leži znotraj poselitvenega območja in
– parc. št. 484/9 – travnik 6. r. v izmeri
400 m2 delež 1/1, zemljišče leži znotraj poselitvenega območja, na zemljišču je zgrajen objekt;
vse vpisane v vl. št. 194 k. o. Štefanja
gora.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
zemljišča navedena v prejšnji točki je določena na podlagi Poročila o vrednotenju
tržne vrednosti nepremičnin, ki jo je izdelal
cenilec in znaša 9.176 SIT/m2, neto brez
DDV (po paritetnem tečaju 239,64 SIT/EUR
= 38,29 EUR/m2).
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do 21. 7. 2006 do 10. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, z oznako »Nakup k.
o. Štefanja gora – Ne odpiraj«.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta;
pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski
račun, podpisnik pogodbe),
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o stalnem bivališču,
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
d) Prednostno pravico pri nakupu nepremičnin ima oseba s služnostno pravico
brezplačne dosmrtne uporabe nepremičnin
v točki 2. tega razpisa.
e) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodišče cene na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Cerklje na Gorenjskem številka
01212-0100006686, sklic na številko odobritve 18 75116-2010003-35114506.
Varščina se bo izbranemu ponudniku
vštela v plačilo kupnine. Neuspelim pa brez
obresti vrnila v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izboru.
f) Način in rok plačila kupnine.
Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe.
g) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
h) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
i) Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
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jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
j) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
6. Javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2006 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
7. Ostale določbe
a) upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene,
b) ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
c) vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
d) pogodba se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri ponudnika. Če
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika,
Občina Cerklje na Gorenjskem zadrži njegovo varščino.
e) Vsa dodatna pojasnila in informacije
o prodaji nepremičnin interesenti dobijo na
sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/28-15-800 ali 031/641-344.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 127/06
Ob-17691/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 41/02), 30.
člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik
občine Ormož, št. 11/99 in 7/01), 29. in 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa
Občinskega sveta občine Ormož z dne 9. 6.
2006, Občina Ormož objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je stanovanje štev. 11 v
Poštni ul. 3 v Ormožu, vpisano v podvložek št.
848/11 k.o. Ormož, v skupni izmeri 64,21 m2.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna vrednost je 6,833.840
SIT, ki je določena na podlagi cenitve sodno
zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
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c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 11. 7. 2006,
do 12. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Poštna ul.
3 v Ormožu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 741-53-09. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-17692/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju
programov sistematične pomoči in vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na
območju mesta Ljubljana, št. 610-40/06-1,
z dne 12. 6. 2006, v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2006
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv, oznaka PRP-2006)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki bodo izvedeni kot:
– projekti (koncerti, scenske predstave, razstave in druge kulturne prireditve)
društvene kulturne dejavnosti na enem ali

več področij dejavnosti, ki ga izvaja kulturno društvo in je v interesu širše družbene
skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– projekti izobraževanja in strokovnega
usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nakup opreme.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva PRP-2006, znaša
93,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
4. Roki poziva: javni poziv PRP-2006
prične teči 23. 6. 2006 in se zaključi 23. 7.
2006.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine
Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne
občine Ljubljana.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega
pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega
delovanja izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.);
Projekt je posamičen rezultat aktivnosti
izvajalcev, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna
ali fotografska razstava, likovna kolonija s
sklepno razstavo, plesni nastop, gledališka
predstava, ipd.). Pri projektu nakupa opreme zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati 80% vseh predvidenih stroškov.
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv PRP-2006 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo
s kopijo izpiska iz registra, iz katerega je
razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne
sme biti starejši od 12 mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in me-
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dijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv PRP-2006 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: vsebujejo predpisane obrazce (obrazec A, B ter
ustrezni obrazec C glede na dejavnost!) ter
obvezne priloge (kopija izpiska iz registra in
izjava odgovorne osebe).
Vloga mora biti predložena na ustreznih
prijavnih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
strokovna komisija za programski poziv, ki
jo imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo
zahtev iz točke 7. tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 18. 7. 2006, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je tri
delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Ustreznost posameznega predloženega
programa ali projekta bo strokovna komisija
preverjala v skladu s kriteriji za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so
dostopni na www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani le tisti
programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali
navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 23. 7. 2006.
Upoštevali bomo tudi vloge, ki bodo vključno
s tem dnem oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv PRP-2006«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, naj bodo vse v enem ovitku, vendar
pravilno izpolnjene in z vsemi prilogami!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
PRP-2006.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si;
01/241-05-08 (uradne ure po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure);
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si;
01/241-05-24 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 11. do 13. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana: Nuška Drašček, zkdlj@siol.net;
01/438-52-70 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva (poziv s predvidenimi obrazci) je dostopna na domači strani
JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji
med uradnimi urami (vsak delovni dan med

9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu JSKD,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana ter na sedežu
Območne izpostave JSKD Ljubljana, Krekov
trg 2, 1000 Ljubljana.
14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv PRP 2006, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-17693/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj sprejetega na seji, dne 25. maja 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 1788 odprto skladišče v izmeri 4569 m2, parc. št. 1786 dvorišče v izmeri
493 m2 in poslovna stavba v izmeri 207 m2,
obe vpisani pri zk. vl. št. 1005, k.o. Ptuj in
parc. št. 1785 dvorišče v izmeri 466 m2 in
gospodarsko poslopje v izmeri 250 m2, vpisana pri zk. vl. št. 1004, k.o. Ptuj.
Nepremičnine se nahajajo v poselitvenem območju P11-P2/1 Parkirišče pri mostu, ki je namenjeno parkirišču in poslovni
dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
200 €/m2 (brez DDV).
b) parc. št. 1805/1 travnik v izmeri 2722 m2, parc. št. 1808/1 vrt v izmeri 3438 m2, parc. št. 1809 pašnik v izmeri
3577 m2, parc. št. 1810 vrt v izmeri 467 m2,
parc. št. 1806 pot v izmeri 426 m2, parc. št.
1807 pašnik v izmeri 188 m2, parc. št. 1811/1
njiva v izmeri 3330 m2 in parc. št. 1808/2 pašnik v izmeri 992 m2, vse vpisane pri zk. vl.
št. 1818, k.o. Ptuj.
Navedene nepremičnine se nahajajo v
poselitvenem območju P11-P2/2 Petovia, ki
je namenjeno večnamenski dvorani in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
200 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem
v državah, ki so članice Evropske unije in
tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 7. 7. 2006, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Ban-
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ki Slovenije, številka 01296‑0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 11. julija 2006, ob 13. uri,
v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-21/2006-4
Ob-17696/06
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 24/03) objavlja Občina Semič v
skladu s sklepom Občinskega sveta Občine
Semič št. 478-21/2006-3 z dne 2. 6. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč na Planini pod Mirno goro
1. Namen poziva, navedba prodajalca
Namen poziva za javno zbiranje ponudb
je prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč
na Planini pod Mirno goro, parc. št. 2381
– travnik v izmeri 3768 m2, parc. št. 2383
– sadovnjak v izmeri 1151 m2, parc. št. 2384
– sadovnjak v izmeri 1284 m2, vpisane pri
vložku št. 279, k.o. Planina. Parcele se prodajajo vsaka posebej.
Prodajalec navedenih parcel je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter 68. člena Statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 24/03).
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3. Opis predmeta prodaje
Prodajajo se nezazidana stavbna zemljišča na Planini pod Mirno goro, parc. št. 2381
– travnik v izmeri 3768 m2, parc. št. 2383 – sadovnjak v izmeri 1151 m2, parc. št. 2384 – sadovnjak v izmeri 1284 m2, vpisane pri vložku št. 279, k.o. Planina.
Nepremičnine se prodajajo vsaka posebej po ceni, ki je določena na podlagi Sklepa o
povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2006, z dne 24. 2. 2006.
Vrednost nezazidanih stavbnih zemljišč je 460 SIT/m2 in znaša:
Št.

Parc. št.

Izmera (v m2)

Izklicna cena v SIT

Varščina (10% izklicne
cene)

1.

2381

3768

1,733.280

173.328

2.

2383

1151

529.460

52.946

3.

2384

1284

590.640

59.064

Na izklicno ceno se plača 20% DDV,
ki ga poravna kupec na podlagi izdanega
računa.
Interesenti si lahko ogledajo navedene
nepremičnine na lokaciji sami.
Za nepremičnine je sklenjena najemna
pogodba in jo je kupec dolžan v celoti prevzeti.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup: zainteresirani kupci
lahko pridobijo vse informacije in pojasnila
o nepremičninah za oblikovanje ponudbe
vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno
na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič ali preko telefona na številko
07/356-53-60.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– naziv ponudnika,
– parcelna številka na katero se nanaša
ponudba,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe,
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene,
– namen nakupa,
– pogodbo o najemu nepremičnin, kolikor
nepremičnine kupuje dosedanji najemnik.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998,
sklic 0072210001-4782106-2006, najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– dosedanji najemnik,
– kdor ponudi višjo fiksno ceno, ki mora
biti izražena v tolarjih, v nasprotnem primeru
se ponudba šteje kot nepopolna,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe,
– tisti, ki bodo s svojim programom omogočili po presoji strokovnih služb občine najboljše možnosti za razvoj območja in naselja
Planina pod Mirno goro.
Rok za vlaganje prijav je vključno 3. 7.
2006 do 14. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič,
Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora

biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na
javno zbiranje ponudbe – Planina pod Mirno goro. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se
varščina vrne v roku 15 dni po prejemu
obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo
izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma
javnega zbiranja ponudb, se varščina ne
vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Občina Semič
Ob-17698/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/2003) ter
sklepom 31. seje Mestnega sveta Mestne
občine Celje z dne 30. 5. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Predmet prodaje so tri prazna stanovanja v objektu Teharje 61, Celje in sicer:
a) enosobno stanovanje št. 3 v 1. nadstropju v površini 34,71 m2, po izklicni ceni
2,100.000 SIT;
b) enosobno stanovanje št. 5 v 1. nadstropju v površini 33,17 m2 po izklicni ceni
1,500.000 SIT;
c) dvosobno stanovanje št. 4 v 1. nadstropju v površini 43,87 m2 po izklicni ceni
2,400.000 SIT;
d) stanovanje v 2. nadstropju objekta Vodnikova 9 v Celju, v površini 92,88 m2, po
izklicni ceni 10,500.000 SIT – stanovanje je
zasedeno z najemnikom, ki ima predkupno
pravico za nakup tega stanovanja;
Zainteresirani ponudniki lahko ponudijo
odkup posameznih, ali pa vseh stanovanj.

2. Ceno stanovanja je kupec - izbrani
ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
4. Davek na promet nepremičnin in stroške overitve podpisa pri notarju plača izbrani ponudnik.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe-državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.
6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena od izklicne
cene.
7. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj ponudniki pošljejo, ali oddajo v zaprti
ovojnici najkasneje do 3. 7. 2006 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje, z oznako: Ne odpiraj
- Javno zbiranje ponudb-prodaja stanovanj.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudbi je treba predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine v višini 5%
od izklicne cene posameznega stanovanja, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211‑0100002855, z obveznim
sklicem na št. 00 75108‑7200013‑4000000.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno
stanovanja;
– za fizične osebe- potrdilo o državljanstvu RS;
– za pravne osebe- izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
9. Odpiranje ponudb je javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
8, Celje (II. nadstropje) v torek, 4. 7. 2006,
ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega in finančnega premoženja MOC
in vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji stanovanja z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla -pogodbe ustavi.
11. Podrobnejše informacije v zvezi s
prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje – kontaktna oseba
Saša Kundih Dobrajc, tel. 426-56-20
Mestna občina Celje
Ob-17699/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa Občinskega
sveta, št. 03201‑23/2005 z dne 21. 9. 2005
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovno stanovanjskega
objekta v Pivki
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je poslovno stanovanjski
objekt na naslovu Kolodvorska 19 v Pivki:
– poslovno stanovanjski objekt s koristnimi površinami v obsegu 848 m2, v 4. podaljšani gradbeni fazi,
– dvorišče s parc. št. 237/16 in 237/19,
obe k.o. Radohova vas s površino 986 m2.
Izklicna cena znaša 56,300.000 SIT.
V pritličju poslovno stanovanjskega
objekta se nahaja poslovni prostor v izmeri
46 m2, ki je v zasebni lasti in ni predmet prodaje po tem razpisu.
Nepremičnina je vpisana v register nepremične kulturne dediščine. Nepremičnina
se proda po načelu videno – kupljeno in
kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec je dolžan
plačati davek na promet nepremičnin, ostale
stroške nosi prodajalec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za poslovno stanovanjski
objekt, ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta biti
starejša od 3 mesecev,
– potrdilo o plačilu varščine (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe (ki ne sme biti starejše od
30 dni).
4. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede 2. 8.
2006, do 11. ure na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka z oznako:
Javno zbiranje ponudb -Kolodvorska 19 Ne odpiraj!
5. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve
dveh ali več enakih popolnih in pravilnih
ponudb, bo izvedena ustna licitacija. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
6. Višina varščine
Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini
10% izklicne cene. Varščino se nakaže na
zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije,
z navedbo »Plačilo varščine za javni razpisKolodvorska 19«.
7. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v
vplačanem znesku.
8. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 2. 8. 2006
ob 13. uri. V primeru pridobitve dveh ali več
enakih popolnih in pravilnih ponudb, bo izvedena ustna licitacija takoj po zaključenem
javnem odpiranju ponudb.
9. Način in rok plačila kupnine:
Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za
vplačano varščino) je 8 dni, od izstavitve
računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je

po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo v roku
ne izvede, se varščina zadrži, pogodba pa
razdre. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
10. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti kupoprodajno pogodbo v 30
dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo varščino.
11. 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 ponudnikom varščina povrne v
vplačanem znesku; o tem posreduje občina
ponudnikom odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem odpiranju ponudb.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
št. 05/721-01-00. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-17809/06
Na podlagi 92. člena Statuta občine Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03
in 85/04), 46. člena 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 Zreče z dne 28. 2. 2005 objavlja
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
ki jo zastopa župan Jožef Košir
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje:
1.1. Stanovanje št. 17 v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta
na Roglo 17, Zreče, v izmeri 50,34 m2 in
1.2. stanovanje št. 02 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Pohorska cesta
5, Zreče, v izmeri 49,94 m2.
2. Cena:
1.1. Na podlagi uradne cenitve iz maja
2006 znaša 7,608.040 SIT in
1.2. na podlagi uradne cenitve iz maja
2006 znaša 6,200.000 SIT.
Za obe stanovanji davek na promet z
nepremičninami, stroške overitve prodajne
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnini se prodajata po načelu
videno kupljeno.
4. Varščina za obe stanovanji
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% cene stanovanja na TRR Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-010.
Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
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5. Pisne ponudbe za obe stanovanji morajo vsebovati:
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov; fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega
računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti
mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
6. Sklenitev pogodbe
Z izbranim ponudnikom za posamezno
stanovanje se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je prejel
obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v
predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi
od nakupa, se mu vrne plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno stanovanje so:
Prednostna kategorija je najemnik – imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas.
V primeru, da najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, imajo prednost
etažni lastniki te večstanovanjske stavbe.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni med
dvema ali več ponudniki, bo imel prednost
ponudnik, ki je občan Občine Zreče ter bo
ponudil višjo ceno.
V primeru, da so še ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki, bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil še
druge dodatne ugodnosti oziroma bo prodajalec ponudnike, ki so podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi ponudbami izbral
najugodnejšega ponudnika.
8. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Zreče. 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 raz-
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polaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija po zaključenem postopku predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v
roku 10 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Zreče, št.
01344-0100003613, sklic 7200-010.
10. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/757-17-00, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Štefan Posilovič ali Sandra Vidmar Korošec.
11. Občina Zreče lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, Zreče, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi
razpisa.
Občina Zreče
Ob-17897/06
Občina Hrpelje-Kozina objavlja
javno povabilo
k oddaji ponudbe
za izgradnjo doma za starejše občane s
pripadajočimi objekti, na območju opuščene
vojašnice na Kozini v sodelovanju z zasebnim vlagateljem.
1. Opis lokacije: objekti bivše vojašnice
ležijo na severozahodnem delu naselja Kozine in sicer na parc. št. 3071/2 k.o. Hrpelje
v izmeri 13.625 m2 in parc. št. 3071/5 k.o.
Hrpelje v izmeri 493m2. Zemljišče je obdan
z gozdom in na ta način ločen od preostalega naselja.
2. Namen in cilj revitalizacije območja:
Občina Hrpelje-Kozina v skladu z Dolgoročnim planom občine Sežana za obdobje
1986-2000 in srednjeročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 za območje
občine Hrpelje-Kozina, s spremembami in
dopolnitvami leta 1989, 1992, 1993, 1996,
1998, 1999 in 2004 (Uradni list SRS, št.
14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99
in 93/04, Uradne objave, št. 4/89, 37/89,
5/92) in Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih v občini Sežana s spremembami in
dopolnitvami ureditvenih pogojev za območje Občine Hrpelje-Kozina (Uradne objave,
št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95, 102/05)
namerava opuščeno vojašnico preurediti v
območje za gradnjo doma za starejše občane ter ostalih spremljajočih objektih, ki jih
ponudnik prikaže v idejni zasnovi.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj
naslednje dokumente:
– o predstavitvi ponudnika (glej točko
3.1.);
– o idejni zasnovi, ki mora biti podprta z
dokumenti (glej točko 4);
– o izkazovanju referenc.
3.1. Predstavitev ponudnika – okvirni seznam potrebnih informacij
Ponudnik mora v ponudbi predstaviti informacije po priloženem okvirnem seznamu:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Polni naziv ponudnika
Skrajšani naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Pravnoorganizacijska oblika
Telefon
Telefaks
E-naslov
Davčna številka
Naziv vpisnega registra in številka vpisa
v register
Ustanovitelji (lahko so navedeni v posebni
prilogi, če jih je več)
Osnovni kapital
Dejavnost
Imena članov uprave
Imena, nazivi in morebitne omejitve oseb,
pristojnih za zastopanje
Dosedanje izkušnje pri enakih delih, kot je
predmet javnega povabila
Druge informacije
Ponudnik lahko navedene informacije
poda v obliki tabele ali opisno.
Ponudnik predloži ponudbi poleg navedenih podatkov še:
– računovodske izkaze za zadnji dve
leti,
– podatke o boniteti poslovanja,
– potrdilo, da ni v stečaju, likvidaciji ali
prisilni poravnavi.
– finančno konstrukcijo,
– vire financiranja
4. Opredelitev zahtev
Občina Hrpelje-Kozina od ponudnika
pričakuje, da bo predstavil idejno zasnovo
revitalizacije vojaškega kompleksa, ki naj
obsega najmanj:
– idejne prostorske in arhitekturne rešitve, ki predstavljajo zaokroženo celoto:
– objekt mora biti skladen s krajinsko
arhitekturo, značilno za to območje,
– načrtovano območje se mora v celoti
skladati z naravnim okoljem,
– višina zgradb; dom za starejše občane K+P+3,
– skupno število posteljnih kapacitet za
dom naj bi bilo 70 postelj,
– opis notranje opreme,
– ureditev okolice, ki obsega:
– ureditev dovoza,
– ureditev prometa znotraj območja,
– zelenice,
– ustrezno število parkirnih mest,
– ostali objekti in površine;
– terminski načrt gradnje,
– finančno konstrukcijo.
5. Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– sposobnost ponudnika za izvedbo in
financiranje izgradnje;
– ponudnik mora izkazati dosedanje izkušnje in usposobljenost za izvedbo načrtovane izgradnje tovrstnih objektov, trženja
in promocije.
6. Način, kraj in rok predložitve ponudbe
Ponudba se lahko odda po pošti ali dostavi osebno vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Za pravočasno prispelo
ponudbo se šteje tudi ponudba, ki je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka.
Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom: »ponudba na javno povabilo »revitalizacija območja bivše vojašnice« – Ne

odpiraj« na naslov: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Ponudbe, ki jih bo občina Hrpelje-Kozina prejela po skrajnem roku za oddajo
ponudb, so prepozne in jih bo po končanem
postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil
ponudnikom.
7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo
opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa
brez prisotnosti ponudnikov.
Komisija občine Hrpelje-Kozina za odpiranje in ocenjevanje ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja zahtev in obveznih pogojev,
ne bo upoštevala pri ocenjevanju.
Komisija je pooblaščena začeti postopek
kadarkoli prekiniti oziroma ustaviti in sicer
do obvestila o izbiri najboljšega ponudnika.
8. Merila za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene
v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za
izvedbo projekta.
Komisija bo prispele ponudbe ovrednotila z merili:
a) ustreznost predlagane rešitve,
b) finančna uspešnost projekta,
c) reference,
d) časovna opredelitev projekta.
9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe
Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe,
razpisnimi pogoji in merili za vrednotenje ponudbe, lahko obvesti občino Hrpelje-Kozina pisno po telefaksu številka
05/680-01-80, na poštni naslov Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski
naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo.
10. Zaključek
Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o izbiri
obveščeni v roku 7 delovnih dni od sprejema
sklepa Občine Hrpelje-Kozina.
Občina Hrpelje-Kozina bo s ponudnikom,
ki bo predstavil najboljši projekt in bo izkazal
usposobljenost za izvedbo izvedla drugi del
postopka in sicer bosta občina in zasebni
partner na temelju zahtev občine in izbrane
ponudbe s pogajanji opredelila v pogodbi
pravice in obveznosti. Obveznost občine,
da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-17899/06
Občina Hrpelje-Kozina objavlja
javno povabilo
k oddaji ponudbe
za izgradnjo stanovanjskih objektov, na
Kozini v sodelovanju z zasebnim vlagateljem.
1. Opis lokacije
Območje bivšega Lesograda leži v centru naselja Kozine, in sicer na:
– parc. št. 210.S, k.o. Hrpelje v izmeri
891 m2,
– parc. št. 211.S k.o. Hrpelje v izmeri
24 m2,
– parc. št. 215.S k.o. Hrpelje v izmeri
9 m2 ,
– parc. št. 2919/2 k.o. Hrpelje v izmeri
9321 m2.
2. Namen in cilj revitalizacije območja:
Občina Hrpelje-Kozina v skladu z Dolgo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ročnim planom občine Sežana za obdobje
1986–2000 in srednjeročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Hrpelje-Kozina, s spremembami in
dopolnitvami leta 1989, 1992, 1993, 1996,
1998, 1999 in 2004 (Uradni list SRS, št.
14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99
in 93/04, Uradne objave, št. 4/89, 37/89,
5/92) in Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih v občini Sežana s spremembami in
dopolnitvami ureditvenih pogojev za območje Občine Hrpelje-Kozina (Uradne objave,
št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95, 102/05)
namerava opuščeno območje Lesograda
preurediti v območje za gradnjo stanovanj,
ki jih ponudnik prikaže v idejni zasnovi.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj
naslednje dokumente:
– o predstavitvi ponudnika (glej točko
3.1.);
– o idejni zasnovi, ki mora biti podprta z
dokumenti (glej točko 4);
– o izkazovanju referenc.
3.1. Predstavitev ponudnika – okvirni seznam potrebnih informacij
Ponudnik mora v ponudbi predstaviti informacije po priloženem okvirnem seznamu:
Polni naziv ponudnika
Skrajšani naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Pravnoorganizacijska oblika
Telefon
Telefaks
E-naslov
Davčna številka
Naziv vpisnega registra in številka vpisa
v register
Ustanovitelji (lahko so navedeni v posebni
prilogi, če jih je več)
Osnovni kapital
Dejavnost
Imena članov uprave
Imena, nazivi in morebitne omejitve oseb,
pristojnih za zastopanje
Dosedanje izkušnje pri enakih delih, kot je
predmet javnega povabila
Druge informacije
Ponudnik lahko navedene informacije
poda v obliki tabele ali opisno.
Ponudnik predloži ponudbi poleg navedenih podatkov še:
– računovodske izkaze za zadnji dve leti,
– podatke o boniteti poslovanja,
– potrdilo, da ni v stečaju, likvidaciji ali
prisilni poravnavi.
– finančno konstrukcijo,
– vire financiranja
4. Opredelitev zahtev
Občina Hrpelje-Kozina od ponudnika
pričakuje, da bo predstavil idejno zasnovo revitalizacije kompleksa, ki naj obsega
najmanj:
– idejne prostorske in arhitekturne rešitve, ki predstavljajo zaokroženo celoto:
– objekti mora biti skladni s krajinsko
arhitekturo, značilno za to območje,

– načrtovano območje se mora v celoti
skladati z naravnim okoljem,
– višina zgradb K+P+3,
– skupno število stanovanj naj bi bilo
ca. 100,
– ureditev okolice, ki obsega:
– ureditev dovoza,
– ureditev prometa znotraj območja,
– zelenice,
– ustrezno število parkirnih mest,
– ostale površine;
– terminski načrt gradnje,
– finančno konstrukcijo.
5. Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– sposobnost ponudnika za izvedbo in
financiranje izgradnje;
– ponudnik mora izkazati dosedanje izkušnje in usposobljenost za izvedbo načrtovane izgradnje tovrstnih objektov, trženja
in promocije.
6. Način, kraj in rok predložitve ponudbe
Ponudba se lahko odda po pošti ali dostavi osebno vsak delovni dan med 8. in
11. uro. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pravočasno
prispelo ponudbo se šteje tudi ponudba, ki
je bila oddana priporočeno po pošti zadnji
dan roka.
Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom: »ponudba na javno povabilo »revitalizacija območja bivšega Lesograda« – Ne
odpiraj« na naslov: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Ponudbe, ki jih bo občina Hrpelje-Kozina prejela po skrajnem roku za oddajo
ponudb, so prepozne in jih bo po končanem
postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil
ponudnikom.
7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo
opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa
brez prisotnosti ponudnikov.
Komisija Občine Hrpelje-Kozina za odpiranje in ocenjevanje ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja zahtev in obveznih pogojev,
ne bo upoštevala pri ocenjevanju.
Komisija je pooblaščena začeti postopek
kadarkoli prekiniti oziroma ustaviti in sicer
do obvestila o izbiri najboljšega ponudnika.
8. Merila za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene
v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za
izvedbo projekta.
Komisija bo prispele ponudbe ovrednotila z merili:
a) ustreznost predlagane rešitve,
b) finančna uspešnost projekta,
c) reference,
d) časovna opredelitev projekta.
9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe
Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe,
razpisnimi pogoji in merili za vrednotenje ponudbe, lahko obvesti Občino Hrpelje-Kozina pisno po telefaksu številka
05/680-01-80, na poštni naslov Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski
naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo.
10. Zaključek
Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o izbiri
obveščeni v roku 7 delovnih dni od sprejema
sklepa Občine Hrpelje-Kozina.

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

5057

Občina Hrpelje-Kozina bo s ponudnikom,
ki bo predstavil najboljši projekt in bo izkazal
usposobljenost za izvedbo izvedla drugi del
postopka in sicer bosta občina in zasebni
partner na temelju zahtev občine in izbrane
ponudbe s pogajanji opredelila v pogodbi
pravice in obveznosti. Obveznost občine,
da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 308/1-2006
Ob-17927/06
Krajevna Skupnost Hrvatini na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 47/99, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77//2003),
sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št K3504-101/2004) z dne 30. 11. 2005
ter sklepa sveta KS Hrvatini št. 32, 84 in 163
z dne 20. marec 2006, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti KS
Hrvatini
1. Predmet prodaje je dotrajan in neuporaben poslovno stanovanjski objekt z nujno
adaptacijo (stara kinodvorana) v Hrvatinih
št. 108 na parceli št. 2201 k.o. Hribi, ZKV
627 k.o. Hribi.
Velikost in kultura parcele: stavbišče
308 m2. V naravi je stavba, ki zaradi dotrajanosti in razpada ogroža neposredno okolico
in manjše dvorišče.
2. Izhodiščna cena v SIT: 26.938.000,00
oziroma 112.410,28 eurov po tečaju 239,64
SIT/euro.
3. KS Hrvatini poziva k izstavitvi ponudb
z namenom prodaje nepremičnine skladno
z izbrano metodo iz 29. člena Uredbe in določili 46. člena uredbe.
4. Prodaja se za navedeno nepremičnino izvede po načelu »videno – kupljeno« in
kupec nima pravice uveljavljati z objekti in
zemljiščem kasnejših reklamacij.
5. Izklicna cena je določena na podlagi cenitve nepremičnine. Izklicna cena predmeta
prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne
dajatve, stroški cenitve, pravnega pregleda,
notarski stroški, vknjižbe v zemljiško knjigo,
takse in vsi ostali stroški, ki se nanašajo na
sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
6. Ponudnik mora ponuditi enako ali višjo
kupnino, kot je izhodiščna cena.
7. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v
8 dneh po izdaji računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si KS obdrži
vplačano varščino.
8. Kriteriji po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: -finančna solventnost kupca; čas
pristopa k adaptaciji in trajanje adaptacije
objekta po pridobitvi gradbenega dovoljenja; arhitekturna kompatibilnost adaptiranega objekta z okolico in vaškim jedrom;
višina ponujene kupnine; vpliv KS na izbiro
kupcev oziroma uporabnikov poslovnih in
stanovanjskih prostorov; opredeljena vrednost prodajne enote (m2) adaptiranih oziroma končanih poslovnih prostorov;
9. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma naziv kupca in
naslov stalnega bivališča oziroma sedeža
ponudnika,
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– navedbo nepremičnine za katero daje
ponudbo,,
– ponujeno ceno
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizične osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– pravna oseba: potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki: priglasitveni list
pristojnega davčnega organa,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika:,
– pravna oseba: BON-1/P s podatki in
kazalniki za leto 2004,
– BON-2 oziroma ustrezno ne več kot
30 dni staro potrdilo poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove račune, iz katerega so
razvidni identični podatki kot v navedenem
obrazcu,
– samostojni podjetniki: davčno napoved
za leto 2005, potrjeno na pristojni izpostavi
DURS in potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb,
– dokazilo o vplačani varščini.
10. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: KS
Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine« do ponedeljka 10. 7.
2006 do vključno 9. ure. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika.
11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačat varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez
DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna KS Hrvatini pri upravi RS za
javna plačila (UJP) – Urad Koper številka:
01250-6450808418, obvezni sklic na številko 308/1-2006. Varščina mora biti vplačana
do petek 7. 7. 2006 do 12. ure. Varščina bo
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana
pri plačilu kupnine.
12. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 8. in 9. točke javnega razpisa.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v
primeru umika ponudbe se plača garancija
za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
Odločitev komisije je dokončna.
15. Vknjižba nepremičnine bo možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu kupnine
v roku 5 delovnih dni.
16. Prodajalec si pridržuje pravico, da
lahko brez kakršnekoli odškodnine kadarkoli
prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za
to navedla razloge in, da začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje
je izključena. Ponudnikom se ne priznavajo
nikakršni stroški s pripravo pisne ponudbe.
17. Pogoji iz te objave so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
18. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti po predhodnem dogovoru pri
tajnici KS v času uradnih ur, dobijo pri Komisiji za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem KS, ki vodi in nadzira
izvedbo prodaje ter opravlja druge naloge, ki
so opredeljene v Uredbi.
Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Hrvatini
Ob-17978/06
Likvidacijski upravitelj družbe Koloinale
Veletrgovina d.d. – v likvidaciji, Tržaška c.
39, Maribor, v skladu s sklepom skupščine
družbe z dne 22. 5. 2006 o likvidaciji družbe
in na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v
Mariboru z dne 31. 5. 2006, poziva upnike
družbe Koloniale Veletrgovina d.d. – v likvidaciji, Tržaška c. 39, Maribor, da z vlogo v
dveh izvodih skupaj z dokazili o obstoju,
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov Koloniale Veletrgovina d.d.
– v likvidaciji, Tržaška c. 39, Maribor, v roku
30 dni od objave tega sklepa.
Likvidacijski upravitelj
Koloniale Veletrgovina d.d. –
v likvidaciji

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-17726/06
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta 8,
1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

17,779.578

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti

34,469.357

3.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4.

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

5.

Drugi prihodki
Celotni prihodki

Znesek
v SIT

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2005
Zap.
št.
I.

Postavka

1.

Opredmetena
osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
na računih
Druga sredstva

2.
3.
4.
5.

Sredstva

Skupaj sredstva
II.
1.
2.
3.
4.

Znesek v
SIT

Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni
vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge obveznosti
do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

217.378

8,639.102

8,859.480

3.019
12,243.428
2,777.117
-6,167.084
8,856.480

Stranka mladih Slovenije
Št. 2153-37/2006/5
Ob-17743/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 55 vpiše politična stranka
Zelena stranka, s kratico imena ZS ter s
sedežem v Kamniku, Cankarjeva 3. Znak
stranke je obris Slovenije, ki je znotraj obarvan zeleno (oznaka barve je Pantone 362
C), v sredini znaka je napis zelena (porabljeni fonti so OkayDEE), v beli barvi, na
spodnjem desnem delu znaka pa je zapisano stranka (fonti OkayDEE) v zeleni barvi
(Pantone 362 C).
Kot zastopnik politične stranke Zelena
stranka se v register političnih strank vpiše
Darko Jenko, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029908.

14.000

344.048
52,606.983

II.

Odhodki

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

12,957.081

3.

Stroški dela

12,935.849

4.

Amortizacija

1,621.220

1,188.964

Celotni odhodki

28,703.114

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

23,903.869

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

Št. 2153-38/2006/5
Ob-17952/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 56 vpiše politična stranka
Lista za pravičnost in razvoj, s skrajšanim
imenom Pravičnost in razvoj in s kratico imena LPR ter s sedežem v Mariboru,
Loška ulica 13. Znak stranke je sestavljen
iz dveh delov: grafično simbolnega in črkopisja. Prvi, prevladujoči element je stilizi-
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ran cvet vijolice zraven katerega se nahaja
napis Lista za pravičnost in razvoj. V znaku prevladuje vijolična barva – listi vijolice
(pantone 2607 C), ki je vizualni temelj za
pozicioniranje liste. Na sredini stiliziranega
cveta je rumena elipsa (pantone 116 C),
ki ponazarja sonce, življenjsko energijo in
vitalnost, simbolno pa znak predstavlja Maribor z okolico in širjenje pozitivne energije
v prostor. Napis Lista za pravičnost in razvoj
je narejen v dveh barvah; besede: Lista za
– siva barva (40%); besede: pravičnosti in
razvoj – vijolična barva (pantone 2607 C).
Z vijolično poudarimo besedi pravičnost in
razvoj. Stilizirana vijolica, oziroma viola, je
postavljena v tridimenzionalen prostor, kar
še posebej poudarja njeno dinamičnost – gibanje. Njenih šest listov simbolizira širjenje
ideje v prostor.
Kot zastopnik politične stranke Liste za
pravičnost in razvoj se v register političnih
strank vpiše Stojan Auer, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029924.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-10/2006/4
Ob-17793/06
Statut Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije – OE Savinjsko-Šaleška
regija 30 (ZSVGS-OE-30), s sedežem v
Velenju, Žarova 14, se hrani pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 22. 3. 2006 pod zaporedno
št. 176.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-7/2006-4
Ob-17537/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovne šole Otlica,
Otlica 48, 5270 Ajdovščina, katerega statut je hranjen pod zaporedno številko 20,
spremeni ime: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Otlica (SVIZ OŠ Otlica).
Št. 101-7/2006
Ob-17722/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 15,
kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovne
šole Lenart, s sedežem Ptujska c. 25, Lenart, se z dnem 12. 6. 2006 vpiše sprememba imena sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Lenart, sedež sindikata: Ptujska c. 25, 2230 Lenart.
2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Lenart, sprejeta na zboru sindikata
dne 10. 5. 2006, se hranijo pri Upravni enoti
Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 2184036.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-17/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-6/2006-3
Ob-17723/06
Osnovni organizaciji sindikata Glasbene šole Postojna, Ljubljanska 10, Postojna,
ki je vpisana v evidenco hrambe statutov
sindikatov pri Upravni enoti Postojna pod
zaporedno številko 21/99, se spremeni naziv tako, da se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Sindikat Glasbene šole Postojna.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco hrambe statutov pod
zaporedno št. 42/06.
Št. 101-8/2006-3
Ob-17792/06
Statut Sindikata podjetja Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe št.
028-75/93-04/IO z dne 3. 5. 1993 in vpisan
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 64 z dnem 3. 5. 1993, se z
dnem 15. 6. 2006 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-51/2006-3
Ob-17700/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
9. 6. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Zvon Dva holding, finančna družba, d.d.,
Slovenska ulica 17, Maribor, in Mladinska
knjiga Založba, d.d., Slovenska cesta 29,
Ljubljana, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe MK
Založba s strani družbe Zvon Dva holding
na podlagi nakupa vrednostnih papirjev v
postopku javne ponudbe za odkup delnic,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-42/2006-9
Ob-17701/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 12. 6.
2006 na podlagi četrtega odstavka 38. člena
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Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04; v nadaljevanju
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka v
zadevi priglašene nameravane koncentracije družb Europlakat, d.o.o., Šmartinska
cesta 152, Ljubljana, in Metropolis Media,
d.o.o., Šlandrova ulica 8b, Ljubljana, ker
je ugotovil, da je izkazan resen sum glede
njene skladnosti s pravili konkurence.
Nameravana koncentracija družb se bo
izvedla na podlagi pogodbe o odsvojitvi oziroma pridobitvi 100 odstotnega poslovnega
deleža družbe Metropolis Media, d.o.o., s
strani prevzemne družbe Europlakat, d.o.o.,
ki bo s tem pridobila izključni nadzor nad
prevzeto družbo.
Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK in ocenil, da bo
skupni tržni delež po opravljeni nameravani
koncentraciji povečal moč udeleženih podjetij na upoštevnem trgu zunanjega oglaševanja v Republiki Sloveniji.
Urad bo nameravano koncentracijo presojal na upoštevnem trgu zunanjega oglaševanja na območju upoštevnega geografskega trga Republike Slovenije.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe
in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 06-020-000277
Ob-17950/06
Na podlagi 36., 38. in 40. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1) Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev prostih radio
frekvenčnih podpasov širine 400 MHz v
frekvenčnem območju 11,7 do 12,5 GHz,
ki je namenjen posredovanju več programskih televizijskih, glasovnih in podatkovnih
storitev preko večkanalnega mikrovalovnega večtočkovnega prenosnega sistema
(Microwave Multipoint Distribution System
– MMDS) na razpisanih območjih. Odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc (v nadaljnjem
besedilu: ODRF) bodo izbranim ponudnikom izdane za dobo 10 let.
1.1 Natančna navedba radijskih frekvenc: frekvenčni pas širine 400 MHz v frekvenčnem območju 11,7 do 12,5 GHz.
1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev,
ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc: radijske frekvence, podeljene na podlagi tega
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javnega razpisa, se bodo uporabljale za
posredovanje večprogramskih televizijskih,
glasovnih in podatkovnih storitev.
1.3. Dodeljene radijske frekvence se
bodo uporabljale na naslednjih razpisanih
območjih:
1. občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radeče, Tabor, Laško in Hrastnik;
2. občine: Maribor, Slovenska Bistrica,
Ljutomer, Križevci, Sveti Jurij, Radenci,
Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, Selnica ob Dravi, Ruše, Rogaška Slatina, Hoče–Slivnica, Rače–Fram, Kidričevo, Majšperk, Rogatec, Žetale, Podlehnik,
Videm, Hajdina, Starše, Duplek, Kungota,
Pesnica, Lenart, Desternik, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana,
Gornja Radgona, Gorišnica, Zavrč, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Gornji
Petrovci, Šalovci, Hodoš/Hodos, Kobilje,
Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Puconci,
Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Odranci, Črenšovci, Razkrižje, Velika Polana,
Lendava/Lendva, Miklavž na Dravskem
polju, Veržej, Grad, Trnovska vas, Ormož
in Ptuj;
3.a občine: Postojna, Cerknica, Pivka,
Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Vipava,
Ajdovščina, Komen, Nova Gorica, Koper,
Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola in Kanal;
3.b občine: Postojna, Cerknica, Pivka,
Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Koper, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola;
4. občine: Slovenj Gradec, Šoštanj, Črna
na Koroškem, Ravne na Koroškem, Mislinja,
Vitanje, Velenje, Polzela, Žalec, Celje, Prebold, Braslovče, Mozirje, Mežica, Prevalje,
Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Zreče, Slovenske Konjice,
Oplotnica, Štore, Šmartno ob Paki, Laško,
Vojnik, Dravograd in Radlje ob Dravi.
Vsak ponudnik lahko predloži eno ponudbo za vsako razpisano območje.
Na razpisnih območjih 1, 2 in 4 bosta podeljeni po dve ODRF, na razpisnih območjih
3.a in 3.b pa po ena ODRF.
2. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– formalno pravilno izpolnjena ponudba,
v skladu z razpisno dokumentacijo,
– v zadnjih petih letih od objave tega
javnega razpisa ponudniku ni smela biti razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1)
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujenega zneska za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja storitev MMDS,
ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje
storitev, iz katerega je razvidna finančna
konstrukcija zagotavljanja storitev MMDS,
3. Merila:
3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se
bodo upoštevala naslednja merila:
– ponujeni znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine,
– reference ponudnika.
3.2. Način uporabe meril: vsako merilo
se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red
ponudnikov. Na javnem razpisu bodo izbra-
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ni ponudniki, ki bodo dosegli najvišje vsote
vseh točk.
4. Plačila
Najmanjši znesek plačila za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine znaša za:
– razpisno območje 1: 13,400.000 tolarjev (55.917,21 EUR), najmanjši znesek za
enega ponudnika znaša 6,700.000 tolarjev
(27.958,60 EUR),
– razpisno območje 2: 87,000.000 tolarjev (363.044,57 EUR), najmanjši znesek za
enega ponudnika znaša 43,500.000 tolarjev
(181.522,28 EUR),
– razpisno območje 3a: 45,000.000 tolarjev (187.781,67 EUR),
– razpisno območje 3b: 29,000.000 tolarjev (121.014,86 EUR),
– razpisno območje 4: 54,000.000 tolarjev (225.338,01 EUR), najmanjši znesek za
enega ponudnika znaša 27,000.000 tolarjev
(112.669,00 EUR).
preračunano po tečaju 1 EUR = 239,64
SIT.
Na območjih, za katere bosta dodeljeni
po dve odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc
(razpisno območje 1, 2 in 4), ponudnik ponudi najmanj polovico zneska določenega za
razpisno območje. Po opravljenem postopku izbire imetnik odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc plača ponujeni znesek plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine v
proračun Republike Slovenije v treh enakih
letnih obrokih, pri čemer se prvi obrok plača
12 mesecev po pridobitvi odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc.
5. Roki
Rok za predložitev ponudb je 18. september 2006 do 12. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, do navedenega
roka. Ponudbe prispele po tem roku se ne
sprejmejo v nadaljnje ocenjevanje. Ponudbo
je treba dostaviti v izvirniku in 3 kopijah.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
6. Javno odpiranje
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 21. septembra 2006
ob 12. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane
dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem
odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine
niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil.
Šteje se, da javni razpis na posameznem
razpisanem območju uspe, če bo nanj pra-

vočasno prispela vsaj ena popolna ponudba,
ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki
tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 11. ure.
8. Kontaktna oseba v času uradnih ur:
Igor Sbrizaj, oziroma oseba, ki ga bo v času
njegove morebitne odsotnosti nadomeščala.
9. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, bo odločila
o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-17702/06
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe Mercator – SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška 8, objavlja obvestilo, da je bila Okrožnemu sodišču
Ptuj, dne 15. 6. 2006, predložena pogodba
o pripojitvi družbe Mercator – SVS, d.d., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Mercator – SVS,
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Mercator – SVS, d.d.
Ob-17703/06
Skladno z določilom prvega odstavka 586.
člena in določilom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alpkomerc
Tolmin, d.d., Most na Soči, Postaja 4, objavlja
obvestilo, da je bila Okrožnemu sodišču v
Novi Gorici, dne 15. 6. 2006, predložena pogodba o pripojitvi družbe Alpkomerc Tolmin,
d.d., kot prevzete družbe k družbi Poslovni
sistem Mercator, d.d., kot prevzemni družbi,
ki sta jo pred tem pregledala nadzorna sveta
obeh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Alpkomerc Tolmin,
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Alpkomerc Tolmin, d.d.
Ob-17704/06
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Emona Maximarket, d.d., Ljubljana, Trg
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republike 1, objavlja obvestilo, da je bila
Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 15. 6.
2006, predložena pogodba o pripojitvi družbe Emona Maximarket, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Emona Maximarket,
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Emona Maximarket, d.d.
Ob-17705/06
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne
15. 6. 2006, predložena pogodba o pripojitvi
družbe Alpkomerc Tolmin, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena in
tretjega odstavka 599. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Ob-17706/06
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne
15. 6. 2006, predložena pogodba o pripojitvi
družbe Emona Maximarket, d.d., kot prevzete družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred tem
pregledala nadzorna sveta obeh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena in
tretjega odstavka 599. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Ob-17707/06
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne
15. 6. 2006, predložena pogodba o pripojitvi
družbe Mercator – SVS, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.

Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 586. člena in
tretjega odstavka 599. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Št. 1/06
Ob-17711/06
Na podlagi 586. in 599. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe Interfin naložbe, finančna družba d.d. Koper,
Pristaniška 12, Koper kot prevzemna družba
objavlja obvestilo, da je bila dne 20. 6. 2006
registrskemu sodišču v Kopru predložena
Pogodba o pripojitvi prevzete družbe Prifo,
podjetje za financiranje, d.o.o., Pristaniška
8, Koper k prevzemni družbi Interfin naložbe, finančna družba d.d. Koper, Pristaniška
12, Koper. Pogodbo o pripojitvi je pred tem
na svoji redni seji dne 14. 6. 2006 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bo odločal ustanovitelj prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti
in izteku rokov iz prvega odstavka 586. člena
ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 586. člena ZGD na sedežu
prevzemne družbe vsak delavni dan med 8.
in 15. uro. Družba bo vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delavni
dan brezplačno dala prepis teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni in edini lastnik
prevzete družbe. Zaradi tega in v skladu s
599. členom ZGD uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca
od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete
družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da
o soglasju za pripojitev odloča na svoji seji
tudi skupščina prevzemne družbe.
Interfin naložbe d.d. Koper
uprava družbe
Ob-17740/06
Na podlagi 224. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe
DEOS, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
poziva delničarja družbe, Občino Cerknica,
Cesta 4. maja 53, Cerknica, da v dodatnem
roku 14 dni od dneva objave vplača 1.720
delnic po 2.000 SIT, ki še niso vplačane. Če
delničar kljub ponovnemu pozivu delnic v
dodatnem roku ne bo vplačal, mu bodo le te
odvzete v korist družbe.
DEOS, d.d.
Uprava družbe
Ob-17766/06
V skladu s 532. členom ZGD-1 objavljamo, da smo dne 15. 6. 2006 prejeli sporočilo
družbe Infond Holding 2, finančna družba, d.
d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, da je le-ta
dne 12. 6. 2006 pridobila 85.218 delnic Alpine, d. d., Žiri, dne 14. 6. 2006 pa še 32.000
delnic. Tako skupni delež, ki ga ima Infond
Holding 2, finančna družba, d. d., Maribor
v imetništvu Apine, d. d., Žiri na dan 14. 6.
2006 znaša 56,56%.
Alpina, d.d., Žiri
mag. Andraž Kopač
predsednik uprave
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Ob-17951/06
Družba Belvedere hoteli in turizem
d.o.o., s sedežem na naslovu Veliki trg 11,
6310 Izola, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Kopru, vložna številka 10069300, matična
številka 5097266 (v nadaljevanju Družba),
v skladu s 1. odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju
ZGD-1) v zvezi s 1. odstavkom 586. člena
ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo:
1. Direktor Družbe je dne 12. 6. 2006
sprejel oddelitveni načrt s prilogami in ga
dne 12. 6. 2006 predložil Okrožnemu sodišču v Kopru.
2. Družbeniku Družbe je na sedežu
Družbe omogočen pregled:
– oddelitvenega načrta;
– letnih poročil Družbe za zadnja tri poslovna leta oziroma zaključnega poročila
Družbe v skladu s 3. točko 2. odstavka 586.
člena ZGD-1 oziroma vmesne bilance stanja
Družbe v skladu s 4. točko 2. odstavka 586.
člena ZGD-1.
Navedene listine bodo družbeniku skupaj z vabilom na skupščino posredovane
najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine,
ki bo odločala o delitvi.
Navedene listine bodo predložene na zasedanju skupščine. Na začetku obravnave na
skupščini bo direktor ustno razložil vsebino
oddelitvenega načrta, pred odločanjem o soglasju za oddelitev pa bo družbenika obvestil
o vseh pomembnih spremembah družbe premoženja družbe v obdobju od sprejema oddelitvenega načrta do zasedanja skupščine.
3. Družba bo družbeniku na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno posredovala prepis listin iz točke
2 tega obvestila. Družba bo vsakemu upniku
in svetu delavcev na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
posredovala prepis oddelitvenega načrta.
Belvedere hoteli in turizem d.o.o.
Branko Seljak
direktor

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-17708/06
Družba Hotel Marita d.d. Portorož, s sedežem v Portorožu, Obala 77, objavlja sklep
o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega
kapitala po 354. členu ZGD zaradi pokrivanja izgube.
Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004 v
znesku 149,310.173,63 SIT se pokrije v breme kapitalskih rezerv v znesku 173,63 SIT
in v breme zmanjšanja osnovnega kapitala
v znesku 149,310.000 SIT.
Osnovni kapital družbe, ki znaša 753,132.000 SIT in ki je razdeljen na
753.132 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se zmanjša zaradi pokrivanja izgube v znesku 149,310.000 SIT,
tako da sedaj znaša 603,822.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša z združevanjem delnic, tako da se
1,24727485914 dosedanje delnice v nominalni višini 1.000 SIT združi v novo delnico v
nominalni višini 1.000 SIT. Tako se namesto
dosedanjih 753.132 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT izda 603.822 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, tako da osnovni kapital družbe znaša
603,822.000 SIT.
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Dosedanje delnice se z vpisom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala
razveljavijo, kar se zaznamuje tudi v delniški
knjigi družbe.
Delničar Finance Zupanc d.d. ima sedaj
603.822 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, kar znaša 603,822.000
SIT, oziroma 100% glede na osnovni kapital
družbe.
Hotel Marita d.d.
Darko Zupanc, direktor

Sklici skupščin
Ob-17716/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006 je bil objavljen sklic 11. skupščine delniške družbe LGB d.d. V sklicu je prišlo do
napake pri 3. točki dnevnega reda tako, da
se predlog sklepa pravilno glasi:
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2005 znaša 65,960.000
SIT in se razdeli: 2,084.000 SIT za dividende delničarjem iz dobička preteklih let;
63,876.000 SIT ostane nerazporejen.
Vrednost dividende po delnici znaša 100
SIT v bruto znesku.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2005.
Uprava LGB d.d.
Ob-17669/06
Na podlagi 7.2. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava družbe sklicuje
X. sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija Novo
mesto, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 27. 7. 2006 ob 12. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Martelanc, za preštevalki glasov pa
Marjana Bukovec in Mateja Tomše.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marta Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe Labod konfekcija Novo mesto, d. d. in konsolidiranimi
izkazi družbe, s poročilom nadzornega sveta ter sprejemanje bilančnega dobička za
poslovno leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
za poslovno leto 2005 je družba izkazala
izgubo v višini 146.285 T SIT, katero je po
stanju 31. 12. 2005 pokrila iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Tako je višina bilančnega dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12. 2005 enaka
0 SIT.
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2.2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Posebno revizorjevo poročilo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Sprejme se posebno revizorjevo poročilo revizijske družbe Iteo-Abeceda d.o.o.
Ljubljana z dne 11. 10. 2005.
4. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Osnovni kapital družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d., ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novem
mestu v nominalnem znesku 906,532.000
SIT in je razdeljen na 906.532 navadnih
prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT se
zmanjša z umikom 213.114 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT, pridobljenih s strani družbe (lastne delnice).
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic se izvede zaradi ustreznejšega razmerja med sestavinami kapitala ter iz razloga
po tretjem odstavku 250. člena ZGD-1.
Po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic znaša osnovni kapital družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d. 693,418.000
SIT in je razdeljen na 693.418 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
Predsednica uprave in predsednik nadzornega sveta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic prijavita za
vpis v register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za sprejem sprememb statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d., ki
zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD tri
dni pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, in svojo
udeležbo pisno prijavijo. Pisno prijavo je
potrebno dostaviti družbi osebno ali s priporočeno poštno pošiljko najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24. 7. 2005.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2005,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom bo na voljo na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure v tajništvu
družbe, v času od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednica uprave
Vida Ribič Suhodolčan, univ. dipl. ekon.
Št. 3177/2006
Ob-17695/06
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, 27. 7. 2006 ob 9. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki glasov pa
Matejo Kodelja in Danilo Brišar Šemrl. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2005 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
834,234.000 SIT, se zaradi prilagoditve obsegu poslovanja družbe zmanjša z umikom
26.695 lastnih delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT, kar v skupni nominalni vrednosti
pomeni 53,390.000 SIT. Osnovni kapital bo
po zmanjšanju znašal 780,844.000 SIT.
Uprava je zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
5. Uvedba kosovnih delnic in spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice.
V skladu s 172. členom Zakona o gospodarskih družbah se delnice družbe Agroind
Vipava 1894 Vipava d.d. pretvorijo v kosovne delnice tako, da delnica z nominalnim
zneskom 2.000 SIT postane ena kosovna
delnica. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
5.2. Prenehanje veljavnosti določb statuta in spremembe statuta.
Zaradi prenehanja veljavnosti zakonskih
omejitev za delnice vseh oznak v skladu
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z ZLPP se v skladu s točko C.C statuta
spremeni točka C.B tako, da se glasi: »Vse
delnice so delnice enega razreda v smislu
177. člena Zakona o gospodarskih družbah« Ostalo besedilo se črta. Razveljavi se
točka C.C in celo poglavje »Pravice in obveznosti imetnikov delnic na podlagi določb
ZLPP«, torej točke C.H, C.I, C.J, C.K, C.L.
in C.M. V skladu s tem se v čistopisu statuta
opravi preoštevilčba določb statuta.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
in uvedbe kosovnih delnic se prvi odstavek
točke C.A. statuta spremeni tako, da se odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
780,844.000 SIT in je razdeljen na 390.422
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic«.
Drugi odstavek točke C.A ostaja nespremenjen.
Drugi odstavek točke F.D statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do sodelovanja in glasovanja
na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki
so vpisani v KDD najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe«.
5.3. Čistopis statuta.
Skladno s prejetimi spremembami statuta se sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki ga podpiše predsednica
skupščine.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe Agroind Vipava
1894 Vipava d.d. v skladu s četrtim odstavkom 694. členom Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet družbe,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo statuta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijska
družba BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
revidiranim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter predlaganimi spremembami statuta ter čistopisom statuta je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, od 12.
do 14. ure, v tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor: mag. Jurij Premrl
Št. 1/06
Ob-17710/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11.2. točke Statuta družbe
Interfin naložbe, finančna družba d.d. Koper,
Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
2. redno skupščino
delničarjev družbe Interfin naložbe,
finančna družba d.d. Koper, Pristaniška
12, Koper,
ki bo v torek 29. 8. 2006 ob 11. uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda.
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda
se izvolita kot preštevalki Cepak Tatjana in
Gaberšček Katja.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Mojca Tavčar Pasar.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poslovnim poročilom in konsolidiranim letnim poslovnim
poročilom družbe za poslovno leto 2005 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z
282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je brez
pripomb potrdil letno poročilo za leto 2005.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Interfin naložbe d.d. Koper v
poslovnem letu 2005 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini družbe, da na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta
družbe sprejme naslednje sklepe vezane na
spremembo Statuta družbe Interfin naložbe
d.d. Koper:
Spremeni se točka 7.2. Statuta družbe
tako, da glasi:
7.2. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
3,000.000 navadnih kosovnih delnic v skupni
nominalni vrednosti 3.000,000.000 SIT.
Spremeni se točka 8.1. Statuta družbe
tako, da glasi:
8.1. Navadne delnice
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Družba izda navadne, kosovne delnice, ki
se glasijo na ime. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne
delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
Kosovne delnice so nedeljive.
Spremeni se točka 8.2. Statuta družbe
tako, da glasi:
8.2. Navadna kosovna delnica daje imetniku pravico:
– do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne mase ali likvidacijske mase.
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb
Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta
družbe.
5. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v Statutu družbe vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
družbe Interfin naložbe, finančna družba d.d.
Koper, na podlagi 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu
družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna
v EUR-e, po tečaju zamenjave, ter uskladi
besedilo statuta družbe v točkah 7.1. in 7.2.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa: za revizorja se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana. Kolikor revizijska družba bistveno
spremeni pogoje revidiranja, skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da imenuje za
revizorja drugo revizijsko družbo.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko tisti
delničarji, ki se prijavijo najkasneje do 24. 8.
2006, in ki so vpisani v delniški knjigi družbe.
Predsednik uprave
Interfin naložbe d.d.
Leon Klemše
predsednica nadzornega sveta
Interfin naložbe d.d. Koper
Sonja Žitko
Ob-17712/06
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije-razvoj in inženiring d.d., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d.,
ki bo dne 31. 7. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno odloča. Imenuje
se predsednik skupščine in preštevalka gla-
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sov. Seji je prisoten vabljeni notar Stanislav
Bohinc iz Maribora. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeli
razrešnico.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta in sicer 11. člen statuta se
spremeni tako, da se glasi: osnovni kapital
javnega podjetja je razdeljen na 3640 kosovnih delnic. Nominalna vrednost delnice
znaša 10.000 SIT. Imetniku delnice gredo
vse pravice in obveznosti v skladu s tem
statutom in zakonom.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni svet,
da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute
preračuna v evre po uradnem tečaju zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju
na najbližji višji eur prenesejo v breme rezerv
in skladno s tem spremeni statut.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
preneha mandat v nadzornem svetu v sestavi mag. Zvonko Copot, Danica Hazabent
in dr. Jože Koprivnikar. Za nove člane se
izvolijo člani nadzornega sveta JP EGS-RI,
d.d., po predlogu edinega delničarja. Novoizvoljeni člani nastopijo 4-letni mandat z
dnem 1. 8. 2006.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in besedilom novega
statuta bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe vključno do dne 27. 7.
2006. Namesto delničarja se lahko skupščine udeleži njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, če je do prej navedenega
datuma družbi predloženo pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopanju delničarja.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije –
razvoj in inženiring, d.d.
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
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Ob-17713/06
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe Igmat, Inštitut za
gradbene materiale, d.d., Polje 351C,
1260 Ljubljana – Polje,
ki bo v torek 25. 7. 2006 ob 13. uri v
prostorih Igmat d.d., Polje 351C, 1260 Ljubljana – Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov:
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Darko Duralja in Jasmina Kink).
2. Članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta, Alojzu Severju in Olgi Naglič poteče 22. 7. 2006
ter Darji Lesjak poteče 27. 7. 2006, se Darja
Lesjak z dnem 22. 7. 2006 odpokliče, nato
pa se v skladu s 57. členom statuta družbe
dosedanji člani nadzornega sveta Alojz Sever, Olga Naglič in Darja Lesjak ponovno
izvolijo za štiriletni mandat do 22. 7. 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 344,642.278
SIT ugotovljen na dan 31. 12. 2005 se razdeli, kot sledi:
– del dobička iz preteklih let v višini
25,000.000 SIT se razdeli:
– 22,544.655 SIT za dividende,
– 400.000 SIT bruto za nagrado upravi,
– 1,405.345 SIT bruto skupno, za nagrado šestim zaposlenim s posebnimi pooblastili,
– 650.000 SIT bruto skupno, za člane
nadzornega sveta;
– del dobička iz preteklih let v višini
137,750.000 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– preostali del bilančnega dobička v višini 181,892.278 SIT ostane nerazporejen in
se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2005 ter njihovo delo
v poslovnem letu 2005 potrdi in odobri.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta.
Predlog sklepa:
Potrdijo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta v predloženem besedilu
ter sprejme čistopis statuta družbe.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe eura kot nacionalne valute preračuna v 7. členu Statuta družbe osnovni kapital,
ki znaša 30,673.000 SIT iz tolarjev v eure po
menjalnem tečaju in v skladu s tem uskladi
besedilo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe.
Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka 21. 7. 2006. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica na zasedanje skupščine.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, ter utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
8. in 12. uro.
Udeleženci 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.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Igmat d.d.
Št. 03-292/06
Ob-17714/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d. sklicujem
deseto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. avgusta 2006 ob
13. uri v posebni sobi Restavracije Štefanič
pri Blagovnici, Brežice, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Jože Avšič. Za preštevalce glasov se izvolita
Bernardka Böhm in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2005, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (293. člen ZGD‑1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju družbe za leto 2005, s poročilom
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se,da znaša bilančni dobiček družbe KOP d.d. na dan 31. 12. 2005
332,150.196,60 SIT.
b) Bilančni dobiček v višini 3,173.847,63
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Del dobička iz leta 2000 v višini 143
SIT bruto na delnico, kar znaša 11,655.787
SIT se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 23. 6. 2006 vpisani v
delniško knjigo pri KDD. Dividende se izplačajo do konca leta 2006.
Lastne delnice niso udeležene pri delitvi
dobička za izplačilo dividend.
d) Preostanek bilančnega dobička v znesku 317,320.561,97 SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2005.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
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Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje družba Epis d.o.o., podjetje za revizijo
in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje, Celje.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– 4. člen statuta družbe se spremeni,
tako da glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 81,715.000
SIT in je razdeljen na 81.715 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Navadne 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.
– V 5. členu se črtajo besede: »v smislu
178. člena ZGD«.
c) Potrdi se čistopis statuta družbe.
d) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v
breme rezerv.
e) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa d. te
točke dnevnega reda.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 14. ure v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine v
tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD d.d., Ljubljana na dan 23. 6. 2006, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se prijavijo pred začetkom
seje na mestu sklica seje skupščine, kjer s
podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom (če niso osebno zna-

ni) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
Ob-17715/06
Na podlagi 42. člena statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo dne 27. 7. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta
24, v hotelu Sotelia z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Anica Krizmanič in
Verica Počivavšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sergej Rojs.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ugotovi
se,
da
znaša
bilančni dobiček na dan 31.12.2005 v višini
257,186.092,43 SIT.
Bilančni dobiček se ne razporeja zaradi
dokončanja investicije in pričetka poslovanja
novega hotela v tekočem letu. Zato uprava
predlaga, da je celotni bilančni dobiček preneseni dobiček in se ga razporeja v naslednjih letih.
2. c) 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 članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Razširitev dejavnosti družbe ter uvedba kosovnih delnic in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic in predlog za pooblastilo
nadzornemu svetu za spremembo statuta in
za preračun zneskov iz tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike
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74.150 Dejavnost holdingov.
3.2. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 2.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
3.3. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– Prvi odstavek 2. člena zaradi razširitve
dejavnosti pravilno glasi:
Dejavnost družbe je:
1. DA/15.520 Proizvodnja sladoleda
2. DA/15.860 Predelava čaja in kave
3. DA/15.890 Proizvodnja drugih živil,
d.n.
4. DA/15.910 Proizvodnja žganih pijač
5. DA/15.930 Proizvodnja vin iz grozdja
6. DA/15.980 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač
7. DG/24.520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev
8. DH/25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
9. DL/33.100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
10. F/45.250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok
11. F/45.310 Električne inštalacije
12. F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
13. F/45.442 Pleskarska dela
14. G/51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
15. G/51.370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami
16. G/51.390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
17. G/51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
18. G/52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
19. G/52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
20. G/52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
21. G/52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
22. H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
23. H/55.220 Dejavnost kampov
24. H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov
25. H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvijo
26. H/55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
27. H/55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
28. H/55.239 Druge nastanitve za krajši
čas
29. H/55.301 Dejavnost restavracij in
gostiln
30. H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij
31. H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
32. H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
33. H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitve
34. H/55.400 Točenje pijač
35. H/55.52 Priprava in dostava hrane
(catering)
36. I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu
37. I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
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38. povezane dejavnosti
39. I/64.20 Telekomunikacije
40. J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
41. K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
42. K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
43. K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
44. K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
45. K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
46. K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
47. K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
48. K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
49. Sorodnih dejavnosti
50. K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
51. K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
52. K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
53. K 74.150 Dejavnost holdingov
54. N/85.110 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost
55. N/85.121 Splošna izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost
56. N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
57. N/85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
58. O/92.511 Dejavnost knjižnic
59. O/92.61 Obratovanje športnih objektov
60. O/92.623 Druge športne dejavnosti
61. O/92.71 Prirejanje iger na srečo
62. O/92.712 Dejavnost igralnic
63. O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
64. O/93.021 Frizerska dejavnost
65. O/93.022 Kozmetična dejavnost
66. O/93.023 Pedikerska dejavnost
67. O/93.040 Dejavnost salonov za nego
telesa.
– 3. člen statuta družbe se spremeni,
tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.183,146.000 SIT in je razdeljen na
591.573 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
– Črta se prvi stavek prvega odstavka
45. člena.
3.4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.5. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave, pri čemer se
lahko razlike pri zaokroževanju na najbližji
višji EUR izvedejo v breme rezerv.
3.6. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.5. te
točke dnevnega reda.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje
družbo Rating d.o.o., Gosposka 7, Celje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
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poročila za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila ter spremembe
in dopolnitve statuta z utemeljitvijo, bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)
bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.terme-olimia.com/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Terme Olimia d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Št. 200/06
Ob-17717/06
Na podlagi 8.3. člena statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 27. 7. 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Milena Jurkas Šerbec in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja, s
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členom Zakona
o gospodarskih družbah, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v višini
1.455,467.055,15 SIT razdeli:
– za dividende 400 SIT na delnico, kar
znaša 101,515.600 SIT,
– za nagrade upravi 4.497.504 SIT,
– za nagrade članom nadzornega sveta
6,000.000 SIT (predsednik 1,500.000 SIT in
člani po 1,125.000 SIT),
– za
prenos
v
naslednje
leto
1.343,453.951,15 SIT.
Dividende se delničarjem izplačajo v 30
dneh od sklepa skupščine.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005 ter jim podeljuje razrešnico.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi dobiček iz leta 2000 skupaj z revalorizacijo.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 20. 7. 2006.
3. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v evre.
Predlog sklepa:
a) V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
4.1. točka statuta družbe se spremeni,
tako da na novo glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
253,789.000 SIT in je razdeljen na 253.789
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
c) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave, pri
čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji evro prenesejo v breme rezerv.
d) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila za leto 2006 imenuje JPA Abeceda
Revizija, Podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi TKK Srpenica d.d.
vsak delavnik od 13. do 15. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so na dan 20. 7. 2006 vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave TKK Srpenica d.d. pisno prijavijo
svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno.
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O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina), razen če zakon ali statut ne določi
drugače.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Št. 3183
Ob-17738/06
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova ulica 9,
Postojna sklicuje
12. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.
Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v četrtek, dne 27. 7. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 9, 6230
Postojna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik in Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar, Cesta 4. Maja 16, Cerknica.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in Skupine GGP za poslovno leto 2005; revizorjevega poročila za družbo Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega poročila
za Skupino GGP oboje za poslovno leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in Skupine GGP za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine
GGP za poslovno leto 2005; revizorjevim
poročilom za družbo Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in revizorjevim poročilom za
skupino GGP oboje za poslovno leto 2005
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2005.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. na dan 31. 12. 2005 v višini
106,512.506,89 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 in jim podeljuje razrešnico.
3. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: nadzornemu svetu družbe
se v breme poslovnih stroškov tekočega po-

slovnega leta izplača nagrada za uspešno
delo v skupni neto višini 6,730.000 SIT.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2006
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., 1000 Ljubljana.
5. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa: glavni delničar Ilirles, Podjetje za proizvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o.,Vojkova ulica 9, 6230 Postojna predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Z dnem vpisa tega sklepa v sodni register se vse delnice družbe, ki niso v lasti
glavnega delničarja Ilirles-a, Podjetja za proizvodnjo in promet lesnih izdelkov, d.o.o.,
Vojkova ulica 9, 6230 Postojna prenesejo
na glavnega delničarja v skladu s 384. členom ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenesene na
glavnega delničarja, bo glavni delničar
manjšinskim delničarjem plačal denarno
odpravnino v višini 2.500 SIT za vsako preneseno delnico.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
a) Razširitev dejavnosti družbe:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo:
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.400 Točenje pijač
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
tako, da se ustrezno dopolni 2.1. točka
Statuta družbe.
b) Obveščanje delničarjev.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
8.0 točka Statuta Obveščanje delničarjev
se spremeni in se na novo glasi:
Družba oglaša v Uradnem listu RS.
c) Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Družba uvede kosovne delnice, zato se
spremeni prvi odstavek 3.1. točke Statuta, ki
se po novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
686,273.000 SIT in je razdeljen na 686.273
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
V 3.9. točki Statuta družbe se črta 2.
odstavek.
d) Preračun osnovnega kapitala v evre.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: nadzorni
svet se pooblašča, da z uvedbo EVRA v
Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe EVRA preračuna po uradnem tečaju zamenjave in skladno
s tem spremeni Statut družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 24. 7. 2006, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
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Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje v
sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov, letna poročila družbe za zadnja
tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega
delničarja o prenosu delnic in primernosti
višine denarne odpravnine z revizorjevim
poročilom, so delničarjem na vpogled vsak
delovni dan pri Bernardi Fatur – Nikolić in
Darji Dolenc od 12. do 14. ure.
Besedilo predlaganih sprememb Statuta
z utemeljitvijo in predlogi sklepov za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe na naslovu
www.ggp.si.
Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Ob-17797/06
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
10. skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 7. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v skupni
višini 71,922.835,57 SIT, se uporabi:
1. bilančni dobiček v višini 20,511.400
SIT se uporabi za izplačilo dividend. Brutto
dividenda na delnico znaša 40 SIT in pripada imetnikom delnic, vpisanih v KDD na
dan 27. 7. 2006. Izplačilo dividend se opravi
najkasneje do 31. 12. 2006,
2. bilančni dobiček v višini 51,411.435,57
SIT se nameni uporabi v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2006 se imenuje revizijska družba Rodl
& Partner d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 26. 8. 2006 poteče mandat naslednjim članom nadzornega
sveta: Dušan Jesenik, Marijan Vladko Mir,
Anton Kovač in Jurij Kavčič. Za nove člane
v nadzorni svet družbe se izvolijo: Dušan
Jesenik, Marijan Vladko Mir, Anton Kovač in
Jurij Kavčič. Mandat novih članov nadzornega sveta traja 4 leta.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
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ci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo
pisno najavili do vključno 24. 7. 2006 in so
na dan 24. 7. 2006 vpisani v delniški knjigi
pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v Ljubljani, v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Tam je
delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in
pooblaščence prosimo, da se prijavijo na
skupščino najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
uprava družbe
Ob-17812/06
Na podlagi 10. člena statuta upravni odbor Kulturniške zbornice Slovenije sklicuje
4. redno letno skupščino zbornice,
ki bo 11. 7. 2006 ob 11. uri v Viteški
dvorani Festivala Ljubljana, v Ljubljani, Trg
francoske revolucije 1, in predlaga naslednji
dnevni red skupščine:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine.
2. Sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.
3. Poročilo predsednika upravnega odbora zbornice o delu zbornice v letih 2003–
2005 in finančnem poslovanju.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano poročilo o delu in finančnem poslovanju
zbornice.
4. Poročilo predsednika nadzornega odbora zbornice o delu v letih 2003–2005.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o delu nadzornega odbora zbornice
v letih 2003–2005.
5. Sprejem letnega obračuna za leto
2005.
Predlog sklepa: sprejme se letni obračun
za leto 2005.
6. Sprejem finančnega načrta za leto
2006.
Predlog sklepa: sprejme se finančni načrt za leto 2006.
7. Sprejem programa dela zbornice za
leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se program dela
zbornice za leto 2006.
8. Obravnava položaja in problemov
zbornice ter sprejem smernic za delo.
9. Razno: vprašanja in pobude članov
zbornice.
Skupščino sestavljajo vsi člani v zbornico
včlanjenih društev in združenj ter vsi poklicni
ustvarjalci na področju kulture, ki so člani
zbornice.
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Če prvi sklic skupščine ne bo sklepčen, bodo ponovni sklici 21. 7. 2006, 2. 10.
2006.
Gradivo za skupščino je članom na vpogled na sedežu zbornice v Ljubljani, Trg
francoske revolucije 1, vsak delovni dan
med 13. in 15. uro.
Kulturniška zbornica Slovenije
upravni odbor
Ob-17891/06
Na podlagi 50. člena Statuta družbe Socius d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, uprava družbe Socius
d.d. sklicuje
redno skupščino
družbe Socius d.d.,
ki bo 3. avgusta 2006 ob 9. uri v sejni
sobi družbe Socius d.d., Dunajska 128a,
1000 Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenuje predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Na skupščini bo prisotna notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005 in z letnim poročilom družbe za leto 2005.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
svojem delu in preveritvi letnega poročila
za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2005.
Predlog sklepa št. 3.1: bilančni dobiček za
poslovno leto 2005 v višini 43,798.889,88 SIT
ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeli
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2005.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa št. 4.1: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe Socius – Družba za svetovanje, inženiring in založništvo d.d. Ljubljana in sicer,
spremembe, ki se nanašajo na: 2. člen; 4.
člen; 8. člen se črta; 9. člen; 12. člen; 13.
člen se črta; 16. člen; 17.a člen; 23. člen
se črta; 24. člen; 26. člen; 27. člen se črta;
28. člen; 29.a člen se črta; členi 30 do 47
se črtajo in nadomestijo z novimi členi; 49.
člen; 50. člen; 51. člen; 52. člen; 53. člen;
55. člen; 56. člen; 59. člen; ostali členi se
ustrezno preštevilčijo pri čemer se vrstni red
členov ne spreminja.
Predlog sklepa št. 4.2: skupščina daje
nadzornemu svetu pooblastilo, da pripravi
čistopis statuta v skladu s sprejetim sklepom
o spremembah in dopolnitvah statuta.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 5: obstoječim članom
nadzornega sveta preneha mandat z dnem
vpisa sprememb in dopolnitev statuta družbe
v sodni register. Z dnem vpisa sprememb in
dopolnitev statuta družbe v sodni register nastopijo funkcijo članov upravnega odbora Marija Stanič, Leonardo F. Peklar in Jože Bajuk.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe Socius d.d.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe in ki bodo
vpisani v delniški knjigi družbe, po stanju na
zadnji dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
poslovni sekretarki Tanji Zdouc Gantar.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine pisno sporočijo
upravi na sedež družbe v sedmih dneh od
objave sklica skupščine.
Uprava družbe Socius d.d.
Št. 136/06
Ob-17914/06
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje,
8. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo dne 25. 7. 2006 ob 13. uri v predavalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Dušan Škrbec, za
preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič
– Rudolf iz podjetja RR&CO. d.o.o. in Ana
Ritonja ter notarka Marjana T. Bešter v vlogi
zapisnikarice.
2. Predlog uprave za pokrivanje izgube s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2005.
Obrazložitev sklepa:
Na 21. seji nadzornega sveta družbe dne
20. 6. 2006 je bil obravnavan predlog uprave za pokritje bilančne izgube in razrešnica
upravi ter nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o pokritju bilančne izgube za leto 2005. Bilančna
izguba družbe znaša 242,130.560,86 SIT.
Skupščina sprejme sklep, da se bilančna
izguba pokrije:
– iz nerazporejenega dobička iz preteklih
let 152,318.246,57 SIT,
– ostane izguba nepokrita v višini
89,812.314,29 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje revizorske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
imenuje Plus revizija d.o.o., Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Bežigrad
1, 1000 Ljubljana.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. v zvezi
z uvedbo kosovnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe Statuta:
4.1. Spremeni se 4.1. člen in glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 628,828.000
SIT in je razdeljen na 628.828 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
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Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu je določen glede na število izdanih
kosovnih delnic. Navadne delnice so delnice,
ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki in so vpisane v centralnem registru pri
KDD d.d. Ljubljana. Prenos delnice urejata
Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o
nematerializaciji vrednostnih papirjev.
4.2. Spremeni se 11.1. člen Statuta in
glasi:
Spremembe in dopolnitve Statuta stopijo
v veljavo, ko ga sprejme skupščina družbe,
sam Statut pa se uporablja od dneva vpisa
v sodni register. Z dnem vpisa čistopisa v
sodni register preneha veljati Statut, sprejet
na skupščini dne 24. 7. 2003.
4.3. Sprejme se pooblastilo nadzornemu
svetu in upravi za preračun osnovnega kapitala v EUR.
Nadzorni svet opravi preračun osnovnega kapitala na osnovi zakona, ki bo urejal
uvedbo EUR in skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem
na sedežu podjetja, Gorenjska predilnica,
Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v predavalnico, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda glasujejo z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta za leto 2005 in s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica d.d.
uprava
mag. Miha Ješe
Št. 122/06
Ob-17917/06
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Gradis Ljubljana G1, Gradbeno podjetje, d.d. in
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Gradis Ljubljana G1, Gradbeno podjetje, d.d. sklicuje
2. redno skupščino
družbe Gradis Ljubljana G1, Gradbeno
podjetje, d.d., Letališka cesta 33, 1000
Ljubljana,
ki bo 24. julija 2006 ob 13. uri, v sejni
sobi družbe GIZ Gradis Ljubljana, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenuje predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Na skupščini bo prisotna notarka Marina
Tratnik Ružič.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005 in z letnim poročilom družbe za leto 2005.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta o svojem delu in
preveritvi letnega poročila za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2005.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina družbe se seznani z bilančno
izgubo, ki je ob koncu poslovnega leta 2005
znašala -116,115.728,14 SIT, in sicer:
leto 2004 -60,695.472,11 SIT
leto 2005 -55,420.256,03 SIT.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o.
za izvedbo redne revizije družbe Gradis G1
d.d., Gradbene storitve in inženiring za 2006
leto.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe na
predlog glavnega delničarja Gradis skupina G
d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, v skladu s 384. členom ZGD
– 1 sprejme sklep o prenosu delnic preostalih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine, ki znaša 597
SIT za eno delnico družbe Gradis Ljubljana
G1, Gradbeno podjetje, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe Gradis Ljubljana G1, Gradbeno podjetje, d.d.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo vsaj
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, sedem dni pred
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda skupščine pisno sporočijo upravi na
sedež družbe v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Uprava družbe Gradis Ljubljana G1,
Gradbeno podjetje, d.d.
Ob-17920/06
Na podlagi določila 31. člena Statuta delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.
ter vabi delničarje družbe, da se skupščine, ki bo v sredo dne 26. 7. 2006 ob 12. uri v
sejni dvorani na sedežu družbe, Cankarjeva
cesta 2, Bled udeležijo.
Dnevni red skupščine:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se predlagani organi skupščine.
b) Na skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem letnem poročilu za leto 2004, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2004.
b) Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2004, ki znaša 18,232.969,20 SIT se ne
razdeli med delničarje in ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
c) Upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2004.
3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem letnem poročilu za leto 2005, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2005.
b) Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005, ki znaša 72,905.349,70 SIT se
uporabi tako, da se del bilančnega dobička v
višini 50,000.000 SIT razdeli med delničarje,
del bilančnega dobička v višini 22,905.349,71
SIT se ne razdeli med delničarje in ostane
nerazporejen (preneseni dobiček).
c) Upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2005.
4. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Sprejmejo se izhodišča plana poslovanja družbe za poslovno leto 2006.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se
morajo pred sejo skupščine izkazati s pisnim
pooblastilom.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo vsaj 10 dni pred sejo skupščine pisno najavili svojo udeležbo pri upravi
družbe.
Pravico glasovanja na skupščini imajo
samo tisti delničarji, ki so v delniški knjigi vpisani kot delničarji, po stanju na zadnji dan roka
za prijavo udeležbe na skupščini.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri poslovni
sekretarki družbe vsak delovni dan od 10. ure
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine
dalje.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v roku 7
dni od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina na dan prvega sklica ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine
v četrtek dne 27. 7. 2006 ob 12. uri na istem
naslovu in prostoru z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
direktor Luka Tatić
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Ob-17926/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD–1 (Uradni list RS,
št. 42/06) in na podlagi 39. člena statuta,
uprava družbe Autoemona zastopstva in
servisi, d.d., Ljubljana, Celovška c. 252
(vl. št. 10114700 Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 5144132), sklicuje
trinajsto sejo skupščine,
ki bo 26. 7. 2006 ob 11. uri v prostorih
sedeža družbe v Ljubljani, Celovška cesta
252, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za poslovno leto
2005.
3. Spremembe statuta in uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: uvedejo se kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se
sprejmejo spremembe statuta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, v euro, po uradnem tečaju
zamenjave.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
Gradivo k 2. točki:
– letno poročilo za leto 2005,
– revizorjevo poročilo,
– poročilo nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
Gradivo k 3. točki: predlog sprememb
statuta z utemeljitvijo.
Gradivo lahko delničarji od dneva objave tega sklica do zasedanja skupščine
pregledajo tudi v prostorih sedeža družbe v
Ljubljani, Celovška cesta 252, vsak delovni
dan od 13. do 14. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z 41. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo prijavijo družbi tako, da pisna prijava prispe
k upravi družbe najkasneje tri delovne dni
pred skupščino in so na ta dan po stanju
centralnega registra vrednostnih papirjev kot
delničarji vpisani v delniško knjigo družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Avtoemona zastopstva in servisi, d.d.
direktor Jurij Plavc
predsednik nadzornega sveta
Boris Radisavljević
Ob-17928/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe
sklicujem
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12. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v petek, 28. 7. 2006 ob 18. uri na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Leopolda Poljanška, za preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Nevenke Tory.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Velane d.d. za leto 2005, pokrivanje bilančne izgube in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Velane d.d. za leto 2005.
b) Bilančna izguba v višini 194,998.484,66
SIT, se pokriva iz zakonskih rezerv v vrednosti 122,114.260,86 SIT in iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala
72,884.223,80 SIT.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005
ter jima podeli razrešnico.
3. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Družba uvede kosovne delnice tako,
da se sedanjih 1,409.645 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z
1,409.645 kosovnih delnic in temu ustrezno
se spremeni tudi prvi odstavek 3. člena Statuta družbe, tako da se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe je 1.409,645.000
SIT in je razdeljen na 1,409.645 navadnih,
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«.
3.2. Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v 3. členu
Statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 1.409,645.000 SIT, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi
3. člen Statuta družbe tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR.
3.3. Statut družbe se dopolni, tako da se
doda nov člen statuta, ki se glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena, ob
predhodnem soglasju nadzornega sveta, v
roku 5 let od vpisa te spremembe statuta
v sodni register, sama s sklepom povečati
osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic
za vložke, za skupaj največ 700,000.000
SIT, kar predstavlja odobreni kapital. Ob
povečanju osnovnega kapitala, sme uprava
ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, s sklepom izključiti predkupno pravico
obstoječih delničarjev. Delnice se smejo ob
predhodnem soglasju nadzornega sveta
izdati tudi za stvarne vložke.«.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen uskladiti statut delniške družbe Velana d.d. z
veljavno sprejetimi sklepi.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2006 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o. Ljubljana.
5. Novi član nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je kot predstavnika delavcev izvolil svet delavcev.
Delničarji,
njihovi
zastopniki
ali
pooblaščenci lahko uresničujejo pravico do

udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če udeležbo prijavijo tri dni pred sejo
pisno v tajništvu uprave družbe.
Predlogi sklepov z utemeljitvami so dostopni na sedežu družbe pri Ireni Koblar
vsak delovnik od 8. do 12. ure in objavljeni
na spletni strani družbe www.velana.si.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.
Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-17953/06
Na podlagi določil statuta družbe Metro
d.d. uprava sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Metro d.d.,
ki bo dne 27. 7. 2006, ob 12. uri na sedežu družbe Celje, Lava 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika se izvoli Boštjan Marovt, za preštevalca glasov
Darijan Wlodyga. Seji bo prisostvoval notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2005 404.695 SIT in ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih poslovnih letih. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe se za poslovno leto 2006
imenuje družba Euro–In & Partners d.o.o.
iz Škofja loke.
5. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predlaganem besedilu.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina pooblašča upravo za
nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
Nakupna oziroma prodajna cena delnice ne
sme biti manjša od 2.000 SIT, najvišja nakupna oziroma prodajna cena delnice ne sme
presegati knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa. Skupni delež delnic, ne sme
skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
družba že ima, presegati 10% osnovnega
kapitala. Uprava lahko pridobiva in odsvaja
delnice za namene opredeljene v 247. členu ZGD – 1. Pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, uprava ni vezana na
določilo 221. člena ZGD – 1. Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena
ZGD – 1 izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev. Skupščina pooblašča upra-
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vo, da lahko lastne delnice umakne brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic spremeni
statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto
odločitvijo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005, revizorjevo mnenje in poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila, spremembe in dopolnitve statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Celju, vsak delovni dan po objavi tega
sklica, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira pri družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo in
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30. Na ponovnem sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Metro d.d.
uprava družbe
Ob-17979/06
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 27. 7. 2006 ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika 10.
skupščine Embalaže d.d. se izvoli Mojco
Bizjak, za preštevalki glasov se izvoli Branko Sobočan in Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za
poslovno leto 2005 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2005.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2005, z revizijskim
poročilom o preiskavi in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2005
v znesku 58.677.628,91 SIT ostane nerazporejen.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2005 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.

Predlog sklepa nadzornega sveta: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2006 imenuje
revizijsko hišo Deloitte & Touche.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4a) Uvedba kosovnih delnic: osnovni kapital družbe, ki znaša 166.976.000 SIT in
je razdeljen na 166.976 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT se na novo
razdeli v kosovne delnice. Vse delnice se
pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako,
da na mesto 1 navadne delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi 1 navadna
kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni
znesek. S tem je osnovni kapital, ki znaša 166,976.000 SIT na novo razdeljen na
166.976 kosovnih delnic.
4b) Uskladitev osnovnega kapitala z eurom: skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v Statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala in druge zneske, ki so izraženi v
tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v
evre, po tečaju zamenjave, določenem v
skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal
uvedbo eura.
4c) Pooblastilo nadzornemu svetu: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno
s točko 4a in točko 4b dnevnega reda spremeni besedilo Statuta.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe kot sledi:
Točka četrtič se spremeni, in sicer tako:
– celotno besedilo pod naslovom osnovni kapital se črta in se nadomesti z novim
tekstom: »Osnovni kapital družbe znaša
166,976.000 SIT in je razdeljen na 166.976
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic
razreda A.«
Nadalje se črta celotno besedilo pod naslovom Pravice in obveznosti imetnikov delnic na podlagi določb ZLPP.
Pod naslovom Povečanje in zmanjšanje
osnovnega kapitala se v prvem odstavku
črtajo besede glede vrste ter razreda delnic,
vsled česar prvi odstavek na novo glasi:
»O povečanju osnovnega kapitala z novo
izdajo delnic, odloča skupščina s ¾ večino
pri sklepanju zastopanega kapitala.«
V devetem odstavku se v prvem stavku besede nominalna vrednost posamezne
delnice nadomestijo z besedami:
»delež delnice v osnovnem kapitalu.«
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančno- računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
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Ob-18352/06
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
14. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo dne 28. 7. 2006 ob 11. uri v sejni
sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska cesta
9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagani predsednik skupščine, zapisnikar in dva preštevalca glasov. Vabljeni
notar je prisoten.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja Peklenk.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Irena Lavrič in Jelka Kotar.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letno poročilo za leto 2005 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem
nadzornega sveta, s predlogom uporabe bilančnega dobička in predlogom razrešnice
direktorici podjetja in nadzornemu svetu.
a) Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2005 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
b) Predlog sklepa: sprejme se sklep o
uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2005 v višini 645,220.612,54
SIT ostane nerazporejen.
c) Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorici podjetja in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.,
v nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije, d.o.o., do izteka mandata celotnega nadzornega sveta, imenuje
člana nadzornega sveta na predlog Vlade
Republike Slovenije.
Obrazložitev:
Po 17. členu Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije d.o.o. (Ur. l. RS, št.
112/05 – UPB1) šteje nadzorni svet pet
članov. Skupščina imenuje s tričetrtinsko
večino glasov vseh družbenikov tri člane,
pri čemer morata biti dva člana imenovana
na predlog Vlade Republike Slovenije. Dva
člana nadzornega sveta imenujejo delavci
javnega podjetja. Člani nadzornega sveta
so imenovani za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani. Zadnje imenovanje članov nadzornega sveta je bilo izvedeno na 8.
seji skupščine družbe, dne 6. 12. 2003.
Skupščina Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije, d.o.o. se je na 13. seji,
dne 24. 4. 2006, seznanila s pisno izjavo
članice nadzornega sveta, imenovane na
predlog Vlade Republike Slovenije, da odstopa z mesta članice nadzornega sveta in
jo je z dnem 24. 4. 2006 razrešila s funkcije
članice nadzornega sveta Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javne-
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ga podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za izdelavo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2005
se imenuje revizijska družba: LM Veritas
d.o.o., Ljubljana.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbe-niki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 20. julija 2006 v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska 9. Udeleženci morajo
prijaviti svojo udeležbo na seji skupščine
vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s
podpisom na seznamu prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj

Nasprotni predlog
Št. 8/2006
Ob-18225/06
Uprava delniške družbe Remont d.d.,
Oblakova 30, Celje, na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah obvešča delničarje,
da je delničar Marjan Kukovič v roku 7 dni
od objave sklica skupščine podal nasprotni
predlog k dnevnemu redu skupščine z obrazložitvijo in predlaga, da se k dnevnemu
redu doda točka:
7. Pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in sprememba statuta.
Nasprotni predlog se glasi:
7.1. Delnice družbe Remont d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT
postane 1 delnica.
7.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga
sestavni del tega sklepa.
7.3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura
preračuna v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala in druge zneske, ki so
izraženi v tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter da se razlike pri zaokroževanju
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na cel euro poračunajo v breme ali dobro
rezerv. Skladno s tem se sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
uprava in nadzorni svet se strinjata s podanim nasprotnim predlogom saj bo tako lažji
prehod na obračun v eurih, kjer vsak delničar tudi naprej še vedno razpolaga z enakim
številom delnic kot prej in njegov lastniški
vpliv na upravljanje ni kakorkoli zmanjšan.
Remont d.d.
uprava

Sklepi skupščin
Ob-17709/06
Creatina, mednarodna trgovska družba
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, objavlja
sklepe, sprejete na 10. skupščini delničarjev, ki je bila 19. 6. 2006:
1. Za nadzornika glasovanja se izvoli
Marijo Lukežič.
2. a) Ugotovi se, da skupni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 znaša 38,311.000
SIT. Del bilančnega dobička v višini
1,775.880 SIT, kar predstavlja dividendo v
višini 40 SIT bruto na delnico, se razdeli
delničarjem.
Preostali del bilančnega dobička v višini
36,535.120 SIT ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo 1. 9. 2006 in sicer
delničarjem, vpisanim v centralnem registru
KDD na dan skupščine.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2005.
3. Skupščina sprejme spremembo statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. a) Razveljavi se sklep o pooblastilu
za nakup lastnih delnic z 9. redne skupščine z dne 6. 6. 2005 pod 7. točko dnevnega
reda.
b) Upravo družbe se pooblasti za nakup lastnih delnic v obdobju 18 mesecev od
sprejema tega sklepa, po najnižji ceni 1.000
SIT za delnico in najvišji ceni 6.000 SIT za
delnico, pri čemer skupni nominalni znesek
odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
c) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
5. Za revidiranje poslovnih izkazov družbe za leto 2006 skupščina imenuje revizijsko hišo Ecum Revizija d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 6.
Creatina d.d.
direktor
Roman Pipan

Zavarovanja
SV 548/06
Ob-18205/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 548/06 z dne 20. 6. 2006, so bili
poslovni prostori v 1. nadstropju oziroma v
2. etaži, označeni s št. 12, čajna kuhinja in
WC, označena s št. 12, s pripadajočim deležem skupnih površin in naprav v poslovni
stavbi Prešernova 23A, Celje, na parc. št.
2399 k.o. Celje, last Feguš Andreje, prido-

bljene na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 6. 2006, med kupcem Feguš Andrejo in
prodajalcem Mohorjevo družbo Celje, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 300.000 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo 30. 6. 2021.
SV 365/06
Ob-18206/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-365/06 z dne 7. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 8 v izmeri 58,52 m2,
v zgradbi na naslovu Volaričeva ulica 40,
Postojna, stoječi na parceli št. 507/1, k.o.
Postojna, last zastavitelja Ferdinanda Batiča, stanujočega Volaričeva ulica 40, Postojna, zastavljeno v korist upnika po imenu:
Rajko Bobnar, stanujoč Vače 60, Vače, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000
EUR.
SV 495/06
Ob-18207/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Gajšek Romane iz
Murske Sobote, je bilo stanovanje, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske
hiše v Murski Soboti, Staneta Rozmana 5, v
skupni izmeri 45,98 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše
in funkcionalnem delu zemljišča in je last
zastaviteljice Obradovič Manuele, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, na podlagi darilne pogodbe z dne 7. 11. 2003, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbak Mureck, registrierte Genossenschaft mit beschrankter
Haftung, 8480 Mureck, Hauptpaltz 8, EIŠ
1870572, v zavarovanje denarne terjatve v
znesku 25.000 EUR s pripadki, kot to določa
neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 496/06
Ob-18208/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
496/06 z dne 16. 6. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje v izmeri 51,94 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 9,57 m2, sobo v
izmeri 15,12 m2 in sobo v izmeri 10,36 m2,
predsobo v izmeri 7,78 m2, kopalnico v izmeri 3,96 m2, balkon oziroma teraso v izmeri
3,24 m2, druge prostore v izmeri 1,91 m2, kar
vse se nahaja v prvem nadstropju stavbe na
naslovu Gregorčičeva ulica 55, Murska Sobota, z identifikacijsko oznako stavbe 551.
ES, ki stoji na stavbišču 303/4 in ki je vpisano v vložek številka 3934 katastrska občina
Murska Sobota in ga je zastavna dolžnica
pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne
18. 4. 2006, s prodajalcem Kovačević Srdjanom, Kovačević Srdjan pa je predmetno
stanovanje pridobil po vknjižbenem dovoljenju z dne 13. 3. 2006 od Kofjač Ivanke in
Milana, ki sta stanovanje kupila od Občine
Murska Sobota po kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 14. 7. 1993, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d.,
Koper, Pristaniška 14, 6000 Koper, matična
številka 5092221, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki.
SV 443/06
Ob-18209/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 443/06 z dne 15. 6.
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2006, je nepremičnina, triinpolsobno stanovanje št. 5 v izmeri 75,54 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica Staneta Severja 1, stoječe
na parc. št. 1621/1, vpisani pri vl. št. 1317,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last
Roberta Kranjeca, stan. Ob Blažovnici 107,
Limbuš, na podlagi darilne pogodbe z dne
6. 6. 2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, 1870572,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Roberta Kranjeca, stan. Ob Blažovnici 107,
Limbuš, v višini 140.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

2006, je bilo dvosobno stanovanje številka
14, v skupni izmeri 57,20 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Slavka Gruma 56, 8000
Novo mesto, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, last kreditojemalcev in
zastaviteljev Ljubice in Zvonimirja Berkopeca, rojenega 31. 10. 1957, stanujeta Ulica
Slavka Gruma 56, 8000 Novo mesto, in sicer
do celote, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatev v višini 21.000 EUR
in 29.000 EUR s pripadki.

SV 456/06
Ob-18210/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 456/06 z dne 20. 6.
2006, sta: nepremičnina, stanovanje št. 32
v skupni izmeri 86,92 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v IV. nadstropju-mansardi
večstanovanjske hiše v Mariboru, Klinetova
ulica 14, stoječe na parc. št. 1021/1, k.o. Sp.
Radvanje, ki je do celote last Marije Barbare
Varga, stan. Klinetova ulica 14, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5.
1999, in nepremičnina, poslovni prostor v
skupni neto površini 51,70 m2, v izhodnem
atriju med osmi 1-3 na nivoju podhoda avtobusne postaje v Mlinski ulici, Maribor, stoječe na parc. št. 1786/1 in 1789/4, k.o. Maribor-grad, ki je do celote last Marije Barbare
Varga, stan. Klinetova ulica 14, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe št. 044/2006 z
dne 12. 6. 2006, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica
14, Maribor in Roberta Celcerja, stan. Vončinova ulica 12, Maribor, v višini 120.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

SV 414/06
Ob-18213/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 414/06 z dne 15. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 83, ki se nahaja v 12.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 45, stoječe na
parc. št. 457, parc. št. 461, parc. št. 462/1
in parc. št. 465, vse k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 39,42 m2, last zastaviteljice Gorane
Popović, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 5. 2006, s prodajalko
Ano Šiftar, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s
sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

SV 990/06
Ob-18211/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 990/06 z dne 16. 6. 2006,
je trisobno stanovanje št. 15, v IV. nadstropju, v izmeri 77,70 m2, večstanovanjske
stavbe na naslovu Cesta 1. maja 63, Kranj,
stoječe na parc. št. 214/7 k.o. Huje, last zastavitelja Petra Ševaljevića, Glavni trg 24,
Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 31. 5. 2006, sklenjene s prodajalcema
Petrovič Marijo in Petrovič Radivojem, oba
stanujoča Stiška vas 58, Cerklje na Gorenjskem, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 95.935 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12‑mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 1,95% letno, z rokom vračila v 180 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo dne 30. 6. 2021, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, ki so določeni v
19. točki pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo.
SV 418/06
Ob-18212/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-418/06 z dne 16. 6.

SV 421/06
Ob-18214/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 421/06 z dne 15. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Delavska ulica 4, stoječe na parc. št. 1225
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 41,66 m2, last
zastavitelja Izudina Huseinbašića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 2001
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 15. 6.
2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št.
Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.
SV 440/06
Ob-18215/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 440/06 z dne 19. 6.
2006, je bilo stanovanje št. 66, v 10. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta Cirila Tavčarja 3B, stoječe na parc.
št. 533/43 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
69,28 m2, last zastaviteljice Mirande Parežanin, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 27. 12. 2004, sklenjene s prodajalko
Alenko Lah, 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 17.000 EUR s
pripadki.
SV 445/06
Ob-18216/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 445/06 z dne 20. 6.
2006, je stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 76A, stoječe na parc.
št. 489/24 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
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39,29 m2, last zastaviteljice Bogorodke Jovanove, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 5. 2006, sklenjene s prodajalcem
Leonom Škrilcem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.330 CHF s pripadki.
SV 432/2006
Ob-18217/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone z dne 15. 6. 2006, opr. št.
SV 432/2006, je stanovanje številka 6, ki se
nahaja v mansardi stanovanjske hiše v Gornji Radgoni, Partizanska 32, v skupni izmeri
62,20 m2, ki stoji na parcelni številki 719/3,
vložna številka 452 katastrska občina Gornja Radgona, last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 5. 2006,
med prodajalcem Mura, European Fashion
Design, Proizvodnja oblačil, d.d. Murska Sobota, Plese 2 in kupcem Belec Marijo, Gornja Radgona. Pogodba je bila prijavljena pri
pristojni davčni upravi dne 1. 6. 2006 in je bil
podpis prodajalca overjen v notarski pisarni
notarke Romane Gajšek v Murski Soboti dne
13. 6. 2006, št. Ov II 620/06, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, identifikacijska
številka za DDV SI59622806, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 35.800 CHF
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF, obrestna mera je
seštevek veljavnega 12‑mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 2,00% p.a., kar
znaša na dan 31. 5. 2006 skupaj 3,83% p.a,
efektivna obrestna mera za najeti kredit po
tej pogodbi znaša 3,93% p.a., z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, s pripadki in stroški,
kot to določa neposredno izvršljiv notarski
zapis sporazuma.
SV 375/06
Ob-18218/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 375/06 z dne 14. 6.
2006, sta bili nepremičnini, in sicer garažni
boks številka 74 v izmeri 12,5 m2, ki se nahaja v pritličju Triplex garažnega objekta, ki
stoji na parcelni številki 3094/3 k.o. Domžale, katerega lastnica do celote je na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4. 1998,
zastaviteljica Dragica Cimperman in v stanovanju številka 25/V – tip E v izmeri 71,96
m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjske zgradbe stolpnica C-1, na naslovu
Domžale, Ulica Matije Tomca 2, ki stoji na
parcelnih številkah 3894/3, 3906/2 in 3907/3
k.o. Domžale, katerega lastnik do celote je
na podlagi kupne pogodbe številka 2279 z
dne 20. 12. 1976, zastavitelj Janez Cimperman, zastavljeni v korist Banke Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62,
MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 62.875 EUR s pripadki.
SV 387/06
Ob-18219/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 387/06 z dne 19. 6.
2006, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 74 v izmeri 71,67 m2, ki se
nahaja v osmem nadstropju večstanovanjske zgradbe naslovu Domžale, Ljubljanska
84, ki stoji na parcelnih številkah 3850/5,
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3850/10, 3873/2 in 3873/4, vse v k.o. Domžale, katerega lastnika vsak do ene idealne
polovice sta na podlagi prodajne pogodbe z
dne 29. 5. 2006, zastavitelja Maja in Franci
Knez, zastavljeno v korist Banke Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62,
MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 37.900 EUR s pripadki.
SV 429/06
Ob-18220/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-429/06, DK -38/06 z
dne 14. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 27 v izmeri 27,05 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Neubergerjeva 2, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1751/2, 1753/29, 1753/30,
1753/31, 1760/5, 1762/11 k.o. Bežigrad, last
zastaviteljice Jarc Vesne, stanujoče Maribor,
Panonska ulica 21, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 6. 2006, sklenjeno med
njo kot kupovalko ter Žnidaršič Mihaelom,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje – Celovec
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, 9170 Borovlje, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki, napram dolžnici Jarc Vesni,
rojeni 28. 4. 1964, stanujoči Panonska ulica
21, Maribor.
SV 330/06
Ob-18221/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 330/06 z dne 15. 6. 2006,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to stanovanje v drugi etaži stanovanjske hiše Panonska ulica 2, Ptuj, v
izmeri 85,44 m2, ki stoji na parc. št. 1009/1,
pripisani k z.k. vl. št. 586 k.o. Ptuj, katerega
lastnik do celote je zastavitelj Pečnik Dušan,
stanujoč Panonska ulica 2, Ptuj, na podlagi
darilne pogodbe z dne 12. 6. 2000, sklenjene z Pečnik Milanom in Pečnik Ivanko, kot
darovalcema ter Pečnik Dušanom, kot obdarjencem, zastavljena v korist upnice Nove
Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 34.300
EUR s p.p.
SV 615/06
Ob-18222/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 615/06 z
dne 13. 6. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 11 v 2. nadstropju v skupni izmeri 75,50
m2 in pripadajoč v kleti ograjen prostor za
ozimnico, v stanovanjski stavbi na naslovu
Dolenjska cesta 45F, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 113/1 k.o. Karlovško predmestje,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Urške Karer do 2/3,
iz Ljubljane, Dolenjska cesta 54 in Vasje
Bašina do 1/3, iz Kojskega, Gornje Cerovo
16A, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 2. 2006, sklenjene z Markom Žužkom kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu in poslovnim
naslovom Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.300 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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SV 642/06
Ob-18223/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 642/06 z
dne 20. 6. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 85, v VIII. nadstropju v skupni izmeri
72,93 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Glavarjeva 49, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
13/21, 13/22, 33/14 in 36/2, vse k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Ljubljani, last zastaviteljic Olge Pipan iz Ljubljane, Glavarjeva ulica 49, do 1/3 ter Maje
Pipan iz Ljubljane, Glavarjeva ulica 49, do
2/3, na podlagi pogodbe št. 249/78-05/20-45
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 10. 4.
1978, aneksa št. 871/78-05/20-45 z dne
28. 12. 1978 in darilne pogodbe z dne 7. 6.
1999, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,000.000 SIT, s pripadki.
SV 460/06
Ob-18224/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 460/06 z
dne 20. 6. 2006, je bilo stanovanje številka
19 v izmeri 82,40 m2, v IV/1. nadstropju, v
stanovanjski stavbi na naslovu Kranjčeva
ulica 8, 9220 Lendava, ki stoji na parcelah
številka 4404/1, 4403, 4399/1 in 4397, katastrska občina Lendava, last Legenič Danila,
EMŠO 2711976500424, Kardoševa ulica 4,
9000 Murska Sobota in Zver Sandre, EMŠO
1102980505171, Kranjčeva ulica 8, 9220
Lendava, vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne
12. 6. 2006, sklenjene z Zver Stanislavom
in Zver Ano, kot prodajalcema ter Legenič
Danilom in Zver Sandro, kot kupcema, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija,
identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan črpanja kredita, s
pripadki.
SV 1008/06
Ob-18325/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št.
SV 1008/06 z dne 21. 6. 2006, je enosobno
stanovanje št. 10, v izmeri 45 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše v Kranju, Ulica
Tončka Dežmana 2, ki stoji na parc. št. 270/1,
270/2, 270/3, 270/4, 270/5 in 270/6, vse k.o.
Huje, last zastavitelja Savanović Dragana,
Cesta Jaka Platiše 5, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6. 2006, sklenjene s prodajalko Dedić Sabino por. Kukavica,
Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje njene
terjatve višini 81.500 CHF z obrestno mero v
višini 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 0,85% letno, z rokom vračila v 240
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 7. 2026, z možnostjo
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, ki so določeni v
19. točki pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo.
SV 1009/06
Ob-18326/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz

Kranja, opr. št. SV 1009/06 z dne 21. 6.
2006, je gostinski lokal v izmeri 63 m2 v
objektu Bt – 26 na Planini III, v objektu na
naslovu Cesta Jaka Platiše 17, Kranj, stoječem na parc. št. 349/6 k.o. Primskovo, last
zastavitelja družbe Kraljevi Mignon, d.o.o.,
Gasilska cesta 39, Šenčur, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 20. 4. 2006 s
prodajalcem Milanom Kastelicem, Ulica
Lojzeta Hrovata 9, 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 196.000 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
2,5% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 1. 7. 2021.
SV 417/06
Ob-18327/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-417/06 z dne
21. 6. 2006, je bilo stanovanje številka 24,
v VI. nadstropju v stanovanjski stavbi na
naslovu Seidlova cesta 20, 8000 Novo mesto, ki stoji na parc. št. 906/ k.o. Novo mesto, skupni izmeri 76,50 m2, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah,
last kreditojemalke in zastaviteljice Maje
Kastelic, Novo mesto, Seidlova cesta 20,
EMŠO 1409966505205, in sicer do celote,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki.
SV 452/06
Ob-18328/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 452/06 z dne 20. 6.
2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 19, v skupni izmeri 66,76 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Goriška ulica 2, stoječe na parc. št. 176, k.o. Sp. Radvanje, ki
je do celote last Danila Husla, stan. Goriška ulica 2, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 292/91 z dne 30. 12. 1991,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Danila Husla,
stanujočega Goriška ulica 2, Maribor, v
višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 979/2006
Ob-18353/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 979/2006 z dne
20. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje v stanovanjski hiši Pesnica pri Mariboru
58g, stoječa na parc. št. 460/4, k.o. Ranca,
s pripadajočim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah hiše,
pri čemer stanovanje obsega 69,32 m2, ki
je last posojilojemalke in zastaviteljice Irene Smontara, rojene 29. 1. 1964, stanujoče
Pesnica pri Mariboru 58g, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 12. 1993,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
aneksa k prodajni pogodbi z dne 22. 12.
1994, aneksa številka 2 k prodajni pogodbi
z dne 12. 11. 1996 ter notarskega zapisa
sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja in ureditvi vseh premoženjskih razmerij
med nekdanjima izvenzakonskima partnerjema opr. št. SV 64/2004 z dne 26. 1. 2004,
zastavljena v korist upnika Marab d.o.o.,
Gorkega 30, 2000 Maribor, matična številka
5609160, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,650.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 10/2006
Os-17530/06
To sodišče je dne 13. 6. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 10/2006, da se začne stečajni postopek zoper Zidar, gradbeno obrtno podjetje Vipava, d.o.o., Goriška cesta 43, Vipava, matična številka 5072328,
davčna številka 79102000, številka dejavnosti 45.210.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-339014,
sklic na št. 11-42218-7110006-00001006.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 11. 2006 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2006
St 3/99
Os-17532/06
To sodišče je s sklepom St 3/99 dne
13. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijašport d.d. – v stečaju,
Tržaška 223, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006
St 15/99
Os-17533/06
To sodišče je s sklepom St 15/99 dne
13. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Indos d.d. – v stečaju, Industrijska c. 3, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006
St 114/06
Os-17534/06
To sodišče je s sklepom St 114/06 z dne
14. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad

dolžnikom Gorišek turizem in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Podsmreka 7b, Dobrova, matična številka 1363476, vložna številka 13153200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica v Ljubljani, Dvorakova 8.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani
št. I/I, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006
St 11/2006
Os-17535/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2006 z dne 19. 5. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeno tesarstvo, Miodrag Milovanovič
s.p., Prisoje 8, Koper, matična številka
5152535, šifra dejavnosti F45.220 se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris navedenega dolžnika kot samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra
Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2006
St 84/2005
Os-17744/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 84/2005 sklep z
dne 24. 5. 2006.
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Steklarska Nova, Proizvodnja
stekla Rogaška Slatina d.o.o., Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 24. 5. 2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov in
izločitvenih upnikov po drugem odstavku
60. člena ZPPSL in po drugi točki prvega
odstavka 47. člena, katerih položaj se tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.
Razred B: Terjatve iz naslova zakonskih obveznosti za neplačane davke in
prispevke, na katere prisilna poravnava
učinkuje.
Razred C: Vsem ostalim navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi.
Razred D: Terjatve zaposlenih po 60/2.
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka in se obravnavanju
kot stroški postopka (prednostni upniki po
160/2 členu ZPPSL).
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3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 24. 5. 2006 je postal pravnomočen dne
9. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2005
St 35/2006
Os-17745/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2006 sklep z dne 15. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 25. 4. 2006 ob 13.55
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Transfi,
Viljem Fidler s.p., Kocbekova cesta 41,
Ljubečna, ki ga je podal po odv. Ivanu Levec iz Celja in je dne 15. 6. 2006 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Transfi, Viljem Fidler s.p., Kocbekova cesta
41, Ljubečna (matična številka: 5366025, ID
št. za DDV: 99349345).
Odslej se firma glasi: Transfi, Viljem Fidler s.p., Kocbekova cesta 41, Ljubečna – v
stečaju.
Odslej se firma glasi: Transferi, Viljem
Fidler s.p., Kocbekova cesta 41, Ljubečna
– 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
terjtev 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
42153-7110006-00350606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2006
St 37/2006
Os-17746/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2006 sklep z dne 15. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 28. 4. 2006 ob 15.05
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: L.M.V.
Trgovsko in storitveno podjetje, Celje
d.o.o., Šmarjeta 8A, Celje oziroma pravilno 3211 Škofja vas in je dne 15. 6. 2006 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: L.M.V. Trgovsko in storitveno podjetje,
Celje d.o.o., Šmarjeta 8A, Celje oziroma
pravilno 3211 Škofja vas (matična številka:
5318483, ID št. za DDV: 22996451).
Odslej se firma glasi: L.M.V. Trgovsko in
storitveno podjetje, Celje d.o.o., Šmarjeta
8A, Celje oziroma pravilno 3211 Škofja vas
(matična številka: 5318483, ID št. za DDV:
2296451) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00370606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2006 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2006
St 30/2006
Os-17747/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2006 sklep z dne 14. 6. 2006:
To sodišče je dne 14. 4. 2006 ob 11.08
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: MM Ana
Commerce, Trgovina in storitve d.o.o.,
Celjska cesta 5, Laško, z dne 14. 4. 2006
in je dne 14. 6. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: MM Ana Commerce, Trgovina in storitve d.o.o., Celjska
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cesta 5, Laško (matična številka: 1422456,
ID št. za DDV: SI41410335).
Odslej se firma glasi: MM Ana Commerce, Trgovina in storitve d.o.o., Celjska cesta
5, Laško (matična številka: 1422456, ID št.
za DDV: SI 41410335) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
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 42153-7110006-00300606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 20. septembra 2006 ob 14. uri v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2006
St 38/2006
Os-17748/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2006 sklep z dne 14. 6. 2006:
To sodišče je dne 4. 5. 2006 ob 13.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Turk Jožef s.p., Vojkova 11, Celje, z dne 4. 5. 2006
in je dne 15. 6. 2006 ob 13. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Jožef Turk s.p.
Vojkova ulica 11, Celje (matična številka:
5018077, ID št. za DDV: 11188952).
Odslej se firma glasi: Jožef Turk s.p.,
Vojkova ulica 11, Celje (matična številka:
5018077, ID št. za DDV: 11188952) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upraviteljico se imenuje: Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče, št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjentikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti

prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00380606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 20. septembra 2006 ob 14.30 v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2006
St 95/2005
Os-17749/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2005 sklep z dne 14. 6. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Frizerski studio Olymp, Dragica Krejačič, s.p., Ulica OF 2, Radeče – v stečaju
(matična številka: 1307410, ID št. za DDV:
SI64657949), se zaključi v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Frizerski studio Olymp, Dragica Krejačič s.p., Ulica OF
2, Radeče – v stečaju (matična številka:
1307410, ID št. za DDV: SI64657949), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2006
St 5/2006
Os-17750/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2006 sklep z dne 14. 6. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Terglav Bojan s.p., T.G.M., Storitve s težko
gradbeno mehanizacijo, Obrtna cesta 1,
Celje (matična številka: 5469021, ID št. za
DDV: SI90067444), se zaključi v skladu z
dol. 169.člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Terglav Bojan s.p., T.G.M., storitve s težko gradbeno
mehanizacijo, Obrtna cesta 1, Celje (matična številka: 5469021, ID št. za DDV:
SI90067444), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2006
St 22/2006
Os-17751/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/2006 sklep z dne 14. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 27. 3. 2006 ob 10.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Najdihojca, Trgovina in proizvodnja igrač d.o.o.,
Kocenova 4, Celje, z dne 16. 3. 2006 in
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je dne 14. 6. 2006 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Najdihojca, Trgovina in proizvodnja igrač d.o.o., Kocenova 4,
Celje (matična številka: 5406340, ID št. za
DDV: SI91758360).
Odslej se firma glasi: Najdihojca, Trgovina in proizvodnja igrač d.o.o., Kocenova 4,
Celje (matična številka: 5406340, ID št. za
DDV: SI91758360) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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 42153-7110006-00220606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 20. septembra 2006 ob 13.30 v sobi
št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2006
St 85/2005
Os-17752/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 85/2005 sklep z dne 12. 6. 2006:
I. V skladu z dol. 34/I člena 3. točke
ZPPSL, je poravnalni senat na obrazložen
predlog upnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju,
Trg celjskih knezov 10, Celje, ob soglasju
upravitelja prisilne poravnave, postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Rogaška
Crystal, Hotelirstvo in turizem d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina (matična številka: 1602799, ID št. za DDV: SI38405199)
in njegovimi upniki, ustavil, ker ni možnosti,
da bi dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi
predloga za prisilno poravnavo.
V skladu z dol. 34/II člena ZPPSL je
poravnalni senat dne 12. 6. 2006 ob 9. uri
po uradni dolžnosti začel stečajni postopek
nad dolžnikom: Rogaška Crystal, Hotelirstvo
in turizem d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška
Slatina (matična številka: 1602799, ID št. za
DDV: SI38405199).

Odslej se firma glasi: Rogaška Crystal,
Hotelirstvo in turizem d.o.o., Ulica talcev 1,
Rogaška Slatina (matična številka: 1602799,
ID št. za DDV: SI38405199) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
del. dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, ter vpis začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00850506).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138 člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. septembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2006
St 30/2006
Os-17753/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/2006 z dne 13. 6. 2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Gradis
Jesenice G3, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Cesta Franceta Prešerna 5, Jesenice,
matična številka: 2014882, davčna številka:
29702780, šifra dejavnosti: 45.210.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Boris Dolamič, Grobeljska pot 11, Ljubljana-Šentvid.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve
in vlogi priložijo dokazila o plačilu predpisane takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Gradis skupina G, d.d., Šmartinska
134a, Ljubljana,
2. Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo,
3. Sector Trade, d.o.o., Stanežiče 53a,
Ljubljana-Šentvid,
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4. Gradis G1, d.d., Letališka cesta 33,
Ljubljana,
5. Ferid Huseinbašić, Delavska ulica 8,
Jesenice.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 13. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 6. 2006
St 8/2006
Os-17754/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Ivo
Dežman s.p. Avtoprevoznik, Cankarjeva
50, Bled, matična številka 1001906, šifra
dejavnosti 60.24 se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2006
St 120/2005
Os-17755/06
To sodišče je s sklepom St 120/2005 dne
2. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom COM-CAR d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana – v stečaju, 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 271/2005
Os-17756/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
271/2005 z dne 22. 5. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Evolve razvoj internetnih rešitev d.o.o.,
Gerbičeva ulica 98, Ljubljana in njegovimi
upniki na naroku dne 18. 5. 2006.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati upnikom njihove
terjatve:
– upnikom 1. razreda; terjatve iz naslova
obveznosti do dobaviteljev, kreditodajalcev,
države, delavcev in drugih upnikov, v višini
20% od ugotovljenih terjatev na dan 17. 1.
2006 v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, z obračunanimi obrestmi v višini enoletnega euribor
od dneva plačila,
– upnikom 2. razreda; terjatve države iz
naslova davkov in prispevkov v višini 20%
od ugotovljenih terjatev na dan 17. 1. 2006
v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave, z obračunanimi obrestmi v višini enoletnega euribor
do dneva plačila in ob odpustu celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki
so natekle iz naslova neplačanih davkov
in prispevkov do dneva pričetka prisilne
poravnave,
– upnikom 3. razreda; dolžnikovim izločitvenim upnikom se položaj tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni,
– upnikom 4. razreda; terjatve iz naslova
obveznosti do kreditodajalcev, ki soglašajo s
spremembo terjatev v bodoče deleže, terjatve se pod odložnim pogojem pravnomočno
potrjene prisilne poravnave konvertirajo v
lastniški kapital.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v koloni »ugotovljene terjatve« tabele, ki je se-
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stavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v koloni »za plačilo 20% v enem letu oziroma konverzija«, v
rokih navedenih v 2. točki izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo na dolžnika terjatve upnikov KD Group
d.d., v višini 60,910.221,29 SIT, Poteza naložbe d.o.o. v višini 51,022.842 SIT, Poteza
d.d. v višini 9,887.379 SIT, Deželna banka Slovenije d.d. v višini 9,188.102,33 SIT,
Marko Jagodic v višini 3,620.490 SIT, Gregor Muhič v višini 3,026.139 SIT in Marko
Juvančič v višini 2,903.264 SIT. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z vložki z
dne 3. 3. 2006.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 17. 1. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 5. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2006

dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100196.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 11. 9. 2006 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 6. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 6. 2006

St 293/2004
Os-17757/06
To sodišče je s sklepom St 293/2004 dne
8. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek zoper
stečajno maso dolžnika Kabelnet Export-Import d.o.o., Kebetova 1, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2006

St 25/2004
Os-17761/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika MI – 2, d.o.o., Miren 10,
Miren – v stečaju, izven naroka dne 12. 6.
2006 sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika MI – 2, d.o.o., Miren 10, Miren,
z matično št. 5422515 in šifro dejavnosti
15110, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča pri vl. št. 10128200.
4. Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
5. Preostalo premoženje stečajnega dolžnika se izroči Občini Miren – Kostanjevica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2006

St 15/96
Os-17758/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi TAM mednarodna trgovina d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska
cesta 184, dne 26. 9. 2006 v sobi št. 240 ob
13.15 narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2006
St 58/2006
Os-17759/06
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča obvešča upnike, da bo narok za prisilno poravnavo v zadevi postopka prisilne poravnave
nad Termoplast d.o.o., Industrijska 33,
Bistrica ob Dravi, dne 12. 7. 2006 ob 13.
uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča, opr.
št. St 58/2006.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije (NFR) na tukajšnjem
sodišču vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ter
vsak petek od 9. do 12. ure v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča št. 226/II.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2006
St 19/2006
Os-17760/06
1. Z dnem 12. 6. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Frizerstvo »Katja«
Patricia Kološa s.p., Cankova 31/b, matična št. 1293338000, davčna št. 42915040.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš iz Radenec, Prisojna cesta 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno

St 20/2006
Os-17762/06
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 20/2006 z
dne 8. 6. 2006 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom Mirage Holografhy
Studio, holografija, sitotisk in storitve,
d.o.o., Jedinščica 45, Novo mesto, matična številka 5682304, šifra dejavnosti 22.250
in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Martin Drgan, univ. dipl. ekon., Cesta brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:

– Hypo Alpe Adria Bank, d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Cresys, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 23/a, Ljubljana,
– Citadela, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana,
– Judež Miran, Zajčji Vrh pri Stopičah 14,
Novo mesto kot predstavnik delavcev.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 6. 2006
St 200/93
Os-17763/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
TUS-MIKON d.o.o. – v stečaju, Gozdarska cesta 38, Mislinja, se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 5. 2006
St 20/2004
Os-17764/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom TP
Euroles, Splošno mizarstvo in trgovina
d.o.o. – v stečaju, Glančnik 6, Mežica,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 5. 2006
St 4/2006
Os-17765/06
I. Stečajni postopek nad dolžnikom PI,
predelava kovin, trgovina, svetovanje in
druge storitve d.o.o. – v stečaju, Livarska
12, Muta, se zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh od objave tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika P.I., predelava kovin, trgovina,
svetovanje in druge storitve d.o.o. – v stečaju, Livarska 12, Muta iz sodnega registra.
II. Narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 12. 7. 2006 ob 10. uri, soba št. 38,
pred tukajšnjim sodiščem, se prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 6. 2006
St 22/99
Os-17773/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/99 sklep z dne 16. 6. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Šolski servis, Zavod za izvajanje spremljajočih dejavnosti Žalec p.o., Ivanke
Uranjek 2, Žalec – v stečaju (matična številka: 5103533, ID št. za DDV: SI 16046307)
se zaključi v skladu z dol. 169/II členom
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Šolski servis,
Zavod za izvajanje spremljajočih dejavnosti
Žalec p.o., Ivanke Uranjek 2, Žalec – v stečaju (matična številka: 5103533, ID št. za
DDV: SI16046307), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2006
St 228/2005
Os-17795/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
228/2005 z dne 22. 5. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
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C.A.F.E. turizem in trgovina d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 132 in njegovimi
upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom iz razreda B
plačati njihove terjatve v višini 20% v roku
1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave z obrestmi za čas od začetka postopka prisilne poravnave dalje z obrestno
mero 2%, upnikom iz razreda C pa se je
zavezal plačati terjatve v višini 20% glavnice
(neplačani davki in prispevki) v roku 1 leta
od pravnomočno potrjene prisilne poravnave z obrestmi za čas od začetka postopka
prisilne poravnave z obrestno mero 2%. Za
terjatve razreda A se položaj upnikov tudi
po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
terjatve upnika Roberta Križmana, Videm
10, Dol pri Ljubljani, pa se pod odložnim
pogojem potrjene prisilne poravnave konvertirajo v lastniški kapital.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 23. 11. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v IV
koloni (ugotovljene terjatve) Priloge 1 k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni
v VI koloni te priloge in v roku iz 2. točke
izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Robert Križman, Videm 10, Dol pri
Ljubljani, svoje terjatve v višini 11,030.000
SIT na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti
vpis povečanja osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) v sodni register
v skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z dne 16. 2. 2006 in z dne 31. 3.
2006.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 5. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 6. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006
St 42/2006
Os-17796/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/2006 z dne 17. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Brunšek storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., Selnica ob Dravi, Selnica ob Dravi 97.
Odslej se dolžnikova firma glasi Brunšek
storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o. – v stečaju, Selnica ob Dravi, Selnica ob Dravi 97, njegova matična številka je 5577586, šifra njegove dejavnosti pa
45.340. Za stečajno upraviteljico je določena Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38,
Slovenska Bistrica.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo
dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 tolarjev) in največ 2.000 točk (38.000
tolarjev).
Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 9.
2006 ob 11.30 v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2006
St 12/2004

Os-17798/06

To sodišče je dne 13. 6. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 12/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Projektiranje, nadzor in gradnja objektov Lapajne
Jelko, s.p., Opatje Selo 27/H, 5291 Miren,
matična številka 5720113, davčna številka
82732639 in šifra dejavnosti 45.230.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva tukajšnjega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-1204. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 9. 2006 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2006
St 3/2006

Os-17799/06

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Tendex, Oprema
objektov, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica
– v stečaju, izven naroka dne 14. 6. 2006
sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Tendex, Oprema objektov, d.o.o.,
Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica, z matično št.
5456711, davčno št. 54550955 ter šifro dejavnosti 45.450, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, upniki pa se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča pri vl. št. 10150300.
4. Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
5. Preostalo premoženje stečajnega dolžnika, in sicer:
– terjatev do Jejčič Valterja iz Nove Gorice, Cankarjeva ulica 84, v višini 1,096.501
SIT iz računa št. 9/03 z dne 31. 12. 2003 in
– zaloge materiala za izdelavo senčil (razni alu profili in ohišja ter drobni material) v
knjigovodski vrednosti po stanju na dan 31.
12. 2005 v višini 3,755.475,20 SIT, se izroči
Mestni občini Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2006
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St 32/2006
Os-17800/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2006 sklep z dne 16. 6. 2006:
I. To sodišče je dne 19. 4. 2006 ob 15. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zidarstvo
fasaderstvo Tadija Vasiljevič s.p., Mariborska cesta 86, Celje, z dne 19. 4. 2006
in je dne 16. 6. 2006 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Zidarstvo fasaderstvo Tadija Vasiljevič s.p., Mariborska cesta
86, Celje (matična številka: 1236369, ID št.
za DDV: 47823941).
Odslej se firma glasi: Zidarstvo fasaderstvo Tadija Vasiljevič s.p., Mariborska cesta
86, Celje (matična številka: 1236369, ID št.
za DDV: 47823941) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Artja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00320606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 20. septembra 2006 ob 15. uri v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2006
St 11/2006
Os-17801/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/2006, z dne 15. 6. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Lesna
Pohištvo proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Pameče
150, Slovenj Gradec.
II. Odslej firma glasi: Lesna pohištvo
proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o. – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2006, ob 9. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev šteto od dneva objave tega oklica o začetku
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stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo v prijavi navesti 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, na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali nakazati na račun sodnih taks.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v
stečajni masi.
VII. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 15. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 2006
St 6/2006
Os-17802/06
To sodišče je na podlagi umika predloga
za začetek postopka prisilne poravnave, s
sklepom opr. št. St 6/2006 z dne 1. 6. 2006
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Lesna pohištvo proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Pameče 150, Slovenj Gradec, ki je bil začet s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. St
6/2006 z dne 24. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 2006
St 243/2005
Os-17955/06
To sodišče je s sklepom St 243/2005 dne
15. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sopotnik Recom, družba za
storitve d.o.o., Špruha 33, Trzin, matična številka: 5776309000, šifra dejavnosti:
51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 9. 2006 ob 13. uri 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
15. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006
St 19/2006
Os-17956/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2006 z dne 16. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Sitrade, zastopanje in trgovina d.o.o., Na skali 5,
Kranj, matična št.: 5721008, davčna št.:
46881484.
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2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 9. 2006 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 meseca od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o
plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55401906 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55401906 za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 16. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 6. 2006
St 8/2006
Os-17958/06
To sodišče je s sklepom št. St 8/2006 z
dne 15. 6. 2006 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom KigG-Q,
izdelava izdelkov iz gume in trgovina,
Dimič Stanislav s.p., Cundrovec 6c, Brežice, matična številka 29419913, šifra dejavnosti DH 25.130.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov
pri Agenciji RS za javnopravne evidence in
storitve, Izpostava Krško.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 6. 2006
St 5/2002
Os-17959/06
To sodišče je s sklepom št. St 5/2002
z dne 15. 6. 2006 ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom Prizma Les, Božidar
Hribar s.p., Globočice 26, Kostanjevica
na Krki, matična številka 5443424, šifra
dejavnosti DD/20.030.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 6. 2006
St 88/2005
Os-17961/06
To sodišče je s sklepom St 88/2005 dne
15. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom VER-MAX Plus d.o.o., Majaronova 24, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006
St 37/99
Os-17962/06
To sodišče je s sklepom St 37/99 dne
15. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Club Kanu gostinstvo in
turizem d.o.o., Ljubljana, Cesta A. Bitenca 68 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006

St 181/2005

Os-17963/06

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gerden Bojan s.p., Ljubljanska cesta 48, Ivančna Gorica, za
dne 20. 7. 2006 ob 10. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. I/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 15 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006
St 39/2004

Os-17964/06

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Okrepčevalnica
Soča, Reven Stanislav, s.p., Lapajnetova
ulica 1, 5280 Idrija, v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava AJPES Nova Gorica.
Z dnem vpisan pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha
in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Neporabljenih del premoženja (gostinska
oprema in drobni inventar, terjatve) se brez
prevzema obveznosti izroči Občini Idrija.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2006
St 15/2006
Os-17966/06
To sodišče je dne 15. 6. 2006 s sklepom, opr. št. St 15/2005 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pivovarna
Ptuj proizvodnja, trgovina, gostinstvo
in turizem d.o.o., Rajšpova ulica 16 – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Drugi narok za preizkus terjatev, ki je
določen za 4. 7. 2006, ob 9. uri, v sobi 26/II
tega sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 6. 2006
St 12/2006
Os-17967/06
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Briljant Storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, matična številka 5527813, davčna številka 23908653.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Briljant
Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Tomšičeva 3, Slovenj Gradec – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi odvetnik Miran Kos, Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
6. 9. 2006 ob 9.30 v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
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V. Upniki, ki svojih terjatev niso prijavili
v likvidacijskem postopku, jih naj prijavijo
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 6. 2006

Izvršbe
In 03/00115
Os-15717/06
V izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika mld.
Anderlič Roka in mld. Anderlič Mileno, ki ju
zastopa mati in zakonita zastopnica Klepej
Silva, vsi stan. Grunova 1, Celje, zaradi izterjave 249.195,10 SIT s pp, je bil po sklepu
o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju, opr. št.
In 03/0115 z dne 14. 3. 2006, opravljen rubež
nepremičnine, dvosobnega stanovanja na
naslovu Grunova 1, Celje, v izmeri 85,62 m2,
stočeje na parc. št. 1520, k.o. Celje, ki je v lasti dolžnikov, vsakega do 1/4 celote. Zapisnik
o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 5. 2006
In 2004/00400
Os-16973/06
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 2004/00400 z dne 4. 11. 2005, v korist upnika Ivana Hercigonje, Ložnica 3a, Žalec, dne
15. 5. 2006 opravljen rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, to je dvosobnega
stanovanja v II. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Glavni trg 17 v Celju, v izmeri
80,22 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri
19 m2, sobo v izmeri 14,20 m2, sobo v izmeri
13,65 m2, kuhinjo v izmeri 13,45 m2, kopalnico
v izmeri 6,27 m2, predsobo v izmeri 3,15 m2,
klet v izmeri 5,25 m2 bruto 10,5 m2, katerega
lastnika sta dolžnika Pavle in Manica Božič,
oba stan. Glavni trg 17, Celje, vsak do 1/2 in
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, to je sobe v II. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Glavni trg 17, Celje, v izmeri
8,68 m2, last dolžnika Pavleta Božiča, Glavni
trg 17, Celje, do celote.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2006
In 2005/01534
Os-15716/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 12. 2005, je bil dne 28. 2. 2006
opravljen v korist upnice Zavarovalnice Ma-

ribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, rubež
stanovanja, ki se nahaja v večstanovanjski
zgradbi na naslovu Vojkova 73, Ljubljana,
v 15. nadstropju, št. 115 v izmeri 43 m2, ki
leži na parc. št. 480/4, k.o. Brinje, last dolžnika: Bečkei Djordje, Vojkova cesta 73,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
In 2005/01379
Os-16241/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 1. 2005, opr. št. Ig 2005/00405,
je bil dne 18. 1. 2006 opravljen v korist
upnika Grasto d.o.o., Ulica Matije Tomca
4, Domžale, rubež poslovnega prostora v
izmeri ca. 28 m2, ki se nahaja na naslovu
Ljubljanska c. 80, Domžale, last dolžnika
Golfturist d.o.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2006
In 04/00239
Os-11357/06
Izvršitelj Andrej Šramrl, je dne 15. 3.
2006, s pričetkom ob 9.45, v zadevi
In 04/239, Okrajno sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnika Dušana Ostrša, Valvasorjeva 18, Maribor, za
upnika Reiffeisenbank Voitsberg, v kraju
Valvasorjeva 18, 2000 Maribor, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 2, ki se
nahaja v IV. nadstropju – levo od dvigala
– večstanovanjske hiše na naslovu Valvasorjeva 18, Maribor in obsega 57,58 m2.
Večstanovanjska hiša stoji na parc. št. 459,
pri vl. št. 1900, k.o. Tabor.
In 166/2005
Os-9317/06
Izvršitelj Milan Klement, Stari trg 12,
Slovenske Konjice, je dne 15. 2. 2006 ob
9.20 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 02C/01, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Mestni trg 14,
Slovenske Konjice, v izmeri 61,18 m2, last
dolžnikov in zastaviteljev Gračner Vojka in
Gračner Ane, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 3. 2006
In 257/2005
Os-15718/06
Na podlagi sklepa In 275/2005 z dne
4. 1. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3 v
pritličju, v večstanovanjski hiši Naselje A.
Kaple 8a, Hrastnik, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Ramič Hajrudina, Naselje a. Kaple 8a, Hrastnik – do
celote, zarubljeno v korist upnika Toplarne
Hrastnik d.d., Ul. prvoborcev 5a, Hrastnik,
zaradi izterjave 87.723 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 5. 2006
In 267/2005
Os-15720/06
Na podlagi sklepa In 267/2005 z dne
5. 1. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3 v
pritličju, v večstanovanjski hiši Naselje A.
Kaple 8a, Hrastnik, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Ramič Hajrudina, Naselje A. Kaple 8a, Hrastnik – do
celote, zarubljeno v korist upnice Toplarne
Hrastnik d.d., Ul. prvoborcev 5a, Hrastnik,
zaradi izterjave 80.688,93 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 5. 2006
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1210/2006
Os-13247/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom
z dne 3. 4. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Farmadent d.o.o. Maribor, Minarikova ulica 6, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 2001,
za poslovni prostor v pritlični in podpritlični
etaži južnega dela večnamenskega objekta
Zdravstvenega doma Radeče v obsegu 104
m2, vpisanega pri vl. št. 862/5, k.o. Radeče,
iden. št. 4.E, sklenjene med Občino Radeče, kot prodajalcem in Farmadent, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Maribor, kot
kupcem.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri podvložku
št. 862/5, k.o. Radeče, št. iden. 4.E, poslovni
prostor v izmeri 104 m2, Ulica OF 8, Radeče,
se zahteva v korist Farmadent, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., mat. št. 1461940,
Maribor, Minarikova ulica 6.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2006
Dn 1641/2005
Os-13686/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jakop Franca, stan.
Celje, Miklošičeva ulica 1, ki ga zastopa
Premius d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 22. 9. 1993, ki sta jo
sklenila Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo Ljubljana, kot prodajalka in Perc
Cvetka, kot kupovalka, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje v Celju, Miklošičeva ulica
1, Celje, stanovanje št. 28 v 9. nadstropju,
vpisanem pri vl. št. 2303/41, k.o. Celje. Po
izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri podvložku
št. 2303/41, k.o. Celje, in sicer pri dvoinpolsobnem stanovanju št. 28 v 9. nadstropju,
v izmeri 66,50 m2, balkon v izmeri 3,80 m2,
klet št. 28, Miklošičeva 1, Celje, se zahteva
v korist Jakop Franca, roj. 18. 2. 1947, stan.
Miklošičeva 1, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2006
Dn 408/2006
Os-16405/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nede
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Karba, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
10, s sklepom opr. št. Dn 408/2006 z dne
8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 269/92-O o prodaji stanovanja z dne
6. 11. 1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Nedo Karba, Jesenice, V. Svetine 10,
za stanovanje št. 4 v stavbi na Jesenicah,
Cesta Viktorja Svetine 10, v skupni izmeri
69,66 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 269/92-O o
prodaji stanovanja z dne 6. 11. 1992, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljice
Nede Karba, do celote, predložena pogodba
št. ISP 269/92-O o prodaji stanovanja z dne
6. 11. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 404/2006
Os-16406/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dževada Kaltaka in Besime Kaltak, oba Jesenice, Cesta revolucije 1, s sklepom opr. št.
Dn 404/2006 z dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe št. ISP 070/93-O o prodaji stanovanja z dne 17. 2. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Sadikom Gerzićem in
Hasnijo Gerzić, oba Jesenice, C. revolucije
1, pravnima prednikoma predlagateljev, za
stanovanje št. 2 v stavbi na Jesenicah, C.
revolucije 1, v skupni izmeri 87,24 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 070/93-O o
prodaji stanovanja z dne 17. 2. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Dževada in Besime Kaltak, za vsakega do
1/2, predložena pogodba št. ISP 070/93‑O
o prodaji stanovanja z dne 17. 2. 1993 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 405/2006
Os-16407/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marjetke Kuralt, Bojana Kuralta in Mateja Kuralta, vsi Jesenice, Ulica Staneta Bokala
19, s sklepom opr. št. Dn 405/2006 z dne
8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 1041/93-O o prodaji stanovanja z dne
15. 10. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupci
Matejko Kuralt, Bojanom Kuraltom, Matejem
Kuraltom in Matjažem Kuraltom, vsi Jesenice, Bokalova 19, za stanovanje št. 4 v stavbi
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na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 19, v
skupni izmeri 44,73 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 1041/93-O
o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Matejke Kuralt do 3/8, Bojana Kuralta do 3/8
in Mateja Kuralta do 1/4, predložena pogodba št. ISP 1041/93-O o prodaji stanovanja z
dne 15. 10. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 2752/2005
Os-16408/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nika Selakoviča, Jesenice, Ulica Staneta Bokala
9, s sklepom opr. št. Dn 2752/2005 z dne
5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 313/91-G o prodaji stanovanja z dne
13. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Ido Selakovič, Jesenice, Bokalova 9, pravno
prednico predlagatelja, za stanovanje št. 19
v stavbi na Jesenicah, Ul. Staneta Bokala 9,
v skupni izmeri 78,25 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 313/91-G o
prodaji stanovanja z dne 13. 11. 1991, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagatelja Nika
Selakoviča do celote, predložena pogodba
št. ISP 313/91-G o prodaji stanovanja z dne
13. 11. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 402/2006
Os-16409/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije
Bosnić, Jesenice, Cesta revolucije 2, s sklepom opr. št. Dn 402/2006 z dne 5. 5. 2006,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je
– pogodbe št. ISP 713/93-G o prodaji stanovanja z dne 4. 8. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Alojzijo Kokalj-Žagar,
Jesenice, C. revolucije 2, pravnim prednikom predlagateljice, za stanovanje št. 18 v
stavbi na Jesenicah, C. revolucije 2, v skupni izmeri 47,98 m2 in
– darilne pogodbe brez datuma, sklenjene med darovalko Alojzijo Kokalj-Žagar,
Jesenice, C. revolucije 2 in obdarjencem
Antonom Kokaljem, Dovje 10/g, Mojstrana,
za isto stanovanje.
Na podlagi pogodbe št. ISP 713/93-G
o prodaji stanovanja z dne 4. 8. 1993 in
darilne pogodbe brez datuma, se predlaga vpis lastninske pravice na navedenem

stanovanju v korist predlagateljice Rozalije
Bosnić do celote, predložena pogodba št.
ISP 713/93-G o prodaji stanovanja z dne
4. 8. 1993 in darilna pogodba pa nista izvirnika.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 2572/2005
Os-16410/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanka
Sedlarja, Jesenice, Cesta maršala Tita 84,
s sklepom opr. št. Dn št. 2572/2005 z dne
5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 461/91-G o prodaji stanovanja z dne
13. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Stanislavom Krekom, Jesenice, C. m. Tita
84, pravnim prednikom predlagatelja, za
stanovanje št. 4 v stavbi na Jesenicah, C.
m. Tita 84, v skupni izmeri 91,27 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 461/91-G o
prodaji stanovanja z dne 13. 1. 1992, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagatelja Stanka Sedlarja do celote, predložena pogodbe
št. ISP 461/91-G o prodaji stanovanja z dne
13. 1. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 406/2006
Os-16411/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Janeza
Aliča, Tatjane Alič in Gorazda Aliča, vsi Jesenice, Ulica Staneta Bokala 6, s sklepom
opr. št. Dn 406/2006 z dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe št. ISP 778/93‑O o prodaji stanovanja z dne 3. 9. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupci Janezom Aličem, Tatjano Alič in Gorazdom Aličem, vsi Jesenice,
Bokalova 6, za stanovanje št. 3 v stavbi na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 6, v skupni
izmeri 78,07 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 778/93-O
o prodaji stanovanja z dne 3. 9. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Janeza Aliča, Tatjane Alič in Gorazda Aliča,
za vsakega do 1/3, predložena pogodba št.
ISP 778/93-O o prodaji stanovanja z dne
3. 9. 1993, pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 2242/2005
Os-16412/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uroša Smoleja, Lipce 8/a, Blejska Dobrava, s
sklepom opr. št. Dn 2242/2005 z dne 13. 3.
2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je darilne pogodbe za
primer smrti z dne 12. 2. 1992, sklenjene
med darovalcem Tomislavom – Francem
Ovnom, Moste 21, Žirovnica in obdarjencem Urošem Smolejem, Lipce 8/a, Blejska
Dobrava ter sopogodbenico Marijo Kunčič,
Maribor, Ipavčeva 4, za nepremičnini parc.
št. 734/3 in 734/4, k.o. Žirovnica.
Na podlagi darilne pogodbe za primer
smrti z dne 12. 2. 1992 se predlaga vpis
lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist predlagatelja Uroša Smoleja
do celote, predložena darilna za primer smrti
z dne 12. 2. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 200/2005
Os-16413/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zvonimirja Sinkoviča, Jesenice, Cesta revolucije
9, s sklepom opr. št. Dn 200/2005 z dne
10. 3. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 216/92-O z dne 29. 9. 1992, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice in kupcem Brigito Potočnik, Jesenice, Tavčarjeva
10, pravno prednico predlagatelja, za nakup
stanovanja št. 47, v I. nadstropju stanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije
9, v skupni izmeri 37,58 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 216/92-O z
dne 29. 9. 1992, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagatelja Zvonimirja Sinkoviča do celote, predložena pogodba z dne 29. 9. 1992
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 2748/2005
Os-16415/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Senada
in Fadile Čatak, oba Jesenice, Cesta revolucije 2, s sklepom opr. št. Dn 2748/2005 z
dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe
št. ISP 243/92-G o prodaji stanovanja z dne
28. 10. 1992, sklenjene med prodajalko Že-

lezarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Petrom Tautscherjem, Jesenice, C. revolucije 2, pravnim prednikom predlagateljev, za
stanovanje št. 12 v stavbi na Jesenicah, C.
revolucije 2, v skupni izmeri 80,41 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 243/92-G o
prodaji stanovanja z dne 28. 10. 1992, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Senada in Fadile Čatak, za vsakega do 1/2,
predložena pogodbe št. ISP 243/92-G o
prodaji stanovanja z dne 28. 10. 1992 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 2751/2005
Os-16417/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke
Reichman, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 5, s sklepom opr. št. Dn 2751/2005 z
dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 312/91-G o prodaji stanovanja z
dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in
kupcem Viktorjem Rajhmanom, Jesenice,
Bokalova 5, pravnim prednikom predlagateljice, za stanovanje št. 7 v stavbi na Jesenicah, Ul. Staneta Bokala 5, v skupni izmeri
79,42 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 312/91-G o
prodaji stanovanja z dne 13. 11. 1991, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljice
Cvetke Reichman do celote, predložena pogodba št. ISP 312/91-G o prodaji stanovanja
z dne 13. 11. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 330/2006
Os-16418/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Žarka
Dornika in Dragice Dornik, oba Jesenice,
Ulica Staneta Bokala 6, s sklepom opr. št.
Dn 330/2006 z dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe št. ISP 1069/93-O o prodaji
stanovanja z dne 15. 10. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Žarkom in Dragico
Dornik, oba Jesenice, Bokalova 6, pravno
prednico predlagatelja, za stanovanje št. 4
v stavbi na Jesenicah, Ul. Staneta Bokala 6,
v skupni izmeri 78,07 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 1069/93-O
o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Žarka in Dragice Dornik, za vsakega do
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1/2, predložena pogodba št. ISP 1069/93‑O
o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse imetnike
pravic, da v skladu z določbo 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 5. 2006
Dn 410/2006
Os-16509/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Eve Benigar, Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta
32 in Klemena Kostiča, Jesenice, Savska
cesta 23, s sklepom opr. št. Dn 410/2006 z
dne 8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe
št. ISP 400/93-O o prodaji stanovanja z dne
12. 5. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Ivano Lukek, Jesenice, Savska cesta 23,
pravno prednico predlagateljev, za stanovanje št. 11 v stavbi na Jesenicah, Savska
cesta 23, v skupni izmeri 61,80 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 400/93-O o
prodaji stanovanja z dne 12. 5. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev Eve
Benigar in Klemena Kostiča, za vsakega do
1/2, predložena pogodba št. ISP 400/93-O
o prodaji stanovanja z dne 12. 5. 1993, pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 407/2006
Os-16511/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca
Sabotina in Nataše Sabotin, oba Jesenice,
Cesta Alojza Travna 22, s sklepom opr. št.
Dn 407/2006 z dne 8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe št. ISP 1013/93-O o prodaji
stanovanja z dne 13. 10. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Francem Sabotinom
in Natašo Sabotin, oba Jesenice, Cesta A.
Travna 22, za stanovanje št. 10 v stavbi na
Jesenicah, Cesta Alojza Travna 22, v skupni
izmeri 46,50 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 1013/93-O
o prodaji stanovanja z dne 13. 10. 1993,
se predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev Franca Sabotina in Nataše Sabotin, za
vsakega do 1/2, predložena pogodbe št.
ISP 1013/93-O o prodaji stanovanja z dne
13. 10. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-
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bo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 2571/2005
Os-16513/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Gašperčiča, Jesenice, Cesta revolucije
4, s sklepom opr. št. Dn 2571/2005 z dne
5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 10/92-G o prodaji stanovanja z dne 7. 2.
1992, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem Jožefom Gašperčičem, Jesenice, Cesta revolucije 4, za stanovanje št. 53 v stavbi na Jesenicah, Cesta revolucije 4, v skupni izmeri
27,27 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 10/92-G o
prodaji stanovanja z dne 7. 2. 1992, se predlaga vpis lastninske pravice na navedenem
stanovanju v korist predlagatelja Jožefa Gašperčiča, do celote, predložena pogodba št.
ISP 10/92-G o prodaji stanovanja z dne 7. 2.
1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 612/2005
Os-16642/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tadeja
Čopa, Blejska dobrava 97/A, Blejska Dobrava, s sklepom opr. št. Dn 612/2005 z dne
6. 3. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne
pogodbe št. 272-233/92 z dne 13. 11. 1992,
sklenjene med prodajalko Občino Jesenice
in kupcem Tadejem Čopom, Blejska Dobrava 97/A, Blejska Dobrava, za stanovanje št.
2 v stavbi na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšičeva 8/a, v skupni izmeri 16,66 m2.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
272-233/92 z dne 13. 11. 1992, se predlaga
vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagatelja Tadeja Čopa
do celote, predložena kupoprodajna pogodba št. 272-233/92 z dne 13. 11. 1992 pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 6. 2006
Dn 15/2006
Os-16644/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke
Drobič, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 19,
s sklepom opr. št. Dn 15/2006 z dne 5. 5.
2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je darilne pogodbe z
dne 14. 7. 1992, sklenjene med darovalko
Ano Možina, Jesenice, Titova 39 in obdar-
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jencem Robertom Možino, Jesenice, Titova 39, pravnim prednikom predlagateljice,
za stanovanje št. 5 v stavbi na Jesenicah,
Ulica Staneta Bokala 19, v skupni izmeri
50,81 m2.
Na podlagi menjalne pogodbe in darilne
pogodbe z dne 14. 7. 1992, se predlaga vpis
lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljice Metke Drobič do
celote, predložena darilna pogodba z dne
14. 7. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 6. 2006
Dn 401/2006
Os-16646/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Antonije Hribar, Jesenice Cesta Alojza Travna 19
in Dejana Hribarja, Radovljica, Cankarjeva
ulica 8, s sklepom opr. št. Dn 401/2006 z
dne 8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe
št. 134/3 z dne 22. 10. 2001, sklenjene med
prodajalcem Meting – ŽJ, d.o.o., Jesenice
in kupcema Antonijo Zvonko Hribar in Brankom Hribarjem, oba Jesenice, C. A. Travna
19, pravnim prednikom predlagatelja, za stanovanje št. 3 v stavbi na Jesenicah, Cesta
Alojza Travna 19, v skupni izmeri 69,09 m2.
Na podlagi pogodbe št. 134/3 z dne 22. 10.
2001, se predlaga vpis lastninske pravice na
navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Antonije Hribar in Dejana Hribarja, za vsakega
do 1/2, predložena pogodba št. ISP 134/3 z
dne 22. 10. 2001 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 6. 2006
Dn 403/2006
Os-16647/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Zdravka
Stanojevića in Snežane Bosjak, oba Jesenice, Cesta maršala Tita 82, s sklepom opr.
št. Dn 403/2006 z dne 8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe št. 13/92 z dne 9. 12. 1992,
sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem Ludvikom
Černijem, Jesenice, C. m. Tita 82, pravnim
prednikom predlagateljev, za stanovanje št.
8 v stavbi na Jesenicah, Cesta maršala Tita
82, v skupni izmeri 90,52 m2.
Na podlagi pogodbe št. 13/92 z dne
9. 12. 1992, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagateljev Zdravka Stanojevića in Snežane Bosjak, za vsakega do 1/2, predložena
pogodbe št. ISP 13/92 z dne 9. 12. 1992 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o

zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 6. 2006
Dn 2769/2006
Os-16648/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brigite Ferbežar, Jesenice, Cesta revolucije 4, s sklepom opr. št. Dn 2769/2005 z dne 8. 5. 2006,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 24/91-G o
prodaji stanovanja z dne 30. 10. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupcem Marijo Brežan,
Jesenice, Cesta revolucije 4, pravno prednico predlagateljice, za stanovanje št. 55 v
stavbi na Jesenicah, Cesta revolucije 4, v
skupni izmeri 37,15 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 24/91-G o
prodaji stanovanja z dne 30. 10. 1991 se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljice
Brigite Ferbežar do celote, predložena pogodba št. ISP 24/91-G o prodaji stanovanja
z dne 30. 10. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 6. 2006
Dn 1912/2006
Os-13876/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Republike Slovenije, Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za:
– katastrsko občino identifikacijska številka 2716 Morje in
– parcele vodnega zemljišča morja,
evidentirane v tej katastrski občini z naslednjimi podatki: parc. št. 1, morje, v izmeri
23520146 m2, parc. št. 2, morje, v izmeri
5379093 m2, parc. št. 3, morje, v izmeri
13586851 m2, parc. št. 4, morje, v izmeri
90078707 m2, parc. št. 4, morje, v izmeri
90078707 m2, parc. št. 4, morje, v izmeri
90078707 m2 in parc. št. 4, morje, v izmeri
90078707 m2.
Vse naravno morsko javno dobro v lasti Republike Slovenije, matična številka
5854814, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Imetnike pravic na nepremičninah, navedenih v prvem odstavku izreka tega sklepa
se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v tem oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige oziroma obstoj
pogojev iz 1. točke prvega odstavka 229.
člena ZZK-1.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2006
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2002/05669
Os-17566/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika HKS Vigred p.o. Mengeš – v stečaju,
Prešernova cesta 33, 1234 Mengeš, ki ga
zastopa stečajni upravitelj odvetnik Brane
Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana, proti dolžnikoma Jaki Levsteku, Na Jami 1, Ljubljana in
Desi Levstek, ki je črtana iz registra stalnega prebivalstva, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 2,218.693,50 SIT s pp,
dne 30. 5. 2006 sklenilo:
na podlagi prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), se
dolžnici Desi Levstek, ki je črtana iz registra
stalnega prebivalstva, postavi začasna zastopnica, odvetnica Darja Karlin, Kotnikova
19/a, Ljubljana, ki bo zastopala dolžnico v
predmetni izvršilni zadevi vse dokler dolžnica ali njena pooblaščenka ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
Pd 14/2005
Os-10792/06
Delovno sodišče v Mariboru je po predsednici senata, okrožni sodnici svétnici Sonji
Pucko Furman, v individualnem delovnem
sporu tožeče stranke Marjane Slatinšek,
Brdo 15, Šmartno ob Dreti, ki jo zastopa odvetnica Barica Zidar iz Celja in tožene stranke Eleaplanet d.o.o., Stepišnikova 6, Slovenska Bistrica, zaradi plačila in prispevkov
6,005.623 SIT, o predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, izven naroka za glavno obravnavo,
dne 4. 4. 2006 sklenilo:
toženi stranki Eleaplanet d.o.o., Stepišnikova 6, Slovenska Bistrica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Albin Ploj, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in
nasl.). Začasni zastopnik ima v postopku,
za katerega je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišči,
da je postavil skrbnika.
Delovno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2006
I 2005/00452
Os-15700/06
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Live d.o.o., Polje 9d, Izola,
proti dolžniku Črt Dominiku, Prvomajski trg
4, Piran, sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave denarne terjatve, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Črt Dominiku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 2005/00452
postavi Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
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diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 5. 2006

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2006

I 2002/00514
Os-16964/06
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134B, Ljubljana,
ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v
Ljubljani, proti dolžniku Topolovec Elvisu,
Čopova 1, Žalec, zaradi izterjave 69.957
SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Elvisu Topolovcu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Žalskega tabora
1, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 6. 2006

D 88/2005
Os-16703/06
Franca Peter od Antona, iz Poletičev 42,
Gračišče, je dne 18. 9. 1948 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2006

Oklici dedičem
D 398/2003
Os-27004/05
Jakob Rojc, roj. 22. 6. 1809, iz Podgorja
28, Podgorje, je dne 4. 11. 1879 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič iz Portoroža, Vojkova 14/c.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2005
D 60/97
Os-16701/06
Peroša Giovanni Ivan od Mateja iz Fjeroge, Šmarje, je dne 1. 1. 1966 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2006
D 86/2005
Os-16702/06
Franca Anton iz Gračišča 25, Grašišče, je
dne 8. 5. 1900 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.

D 94/2006
Os-16983/06
Primožič Ana iz Tinjana, Škofije, je dne
11. 7. 1880 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imata pravico Marjan Ivan
Škerlj in Marija Jakomina Škerlj.
Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedičema je postavljena za skrbnico Albina Markežič, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 6. 2006
D 168/2005
Os-16985/06
Bembič Ana, neznanega bivališča, je dne
1. 1. 1948 umrla in ni zapustila 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 510/2004
Os-16987/06
Jerman Ana iz Glema, Marezige, je dne
1. 1. 1941 umrla in ni zapustila 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 280/2005
Os-16988/06
Štokovič Antonija, neznanega bivališča,
je dne 1. 1. 1961 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
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Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 354/2005
Os-16989/06
Andreuzzi Anton od Ivana, neznanega
bivališča, je dne 1. 1. 1950 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.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
II D 906/2005
Os-16981/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 906/2005, po
dne 26. 9. 2005 umrlem Drozg Francu, roj.
3. 1. 1926, državljanu Republike Slovenije,
nazadnje stan. Polički vrh 38, Jarenina.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih prideta v poštev kot dediča tudi zapustnikov
nečak Drozg Borut in nečakinja Drozg Anka,
neznanega prebivališča v Nemčiji.
Sodišče s tem oklicem poziva zgoraj navedena oziroma morebitne njune dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča oziroma
na spletni strani sodišča, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2006
D 207/2005
Os-17015/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 9. 10. 1932 umrlem Mihelač
Francu, državljanu Republike Slovenije,
nazadnje stanujočem Selo pri Bledu 25.
Zapustnik je zapustil ženo Mihelač Marijo,
roj. Novak, Selo pri Bledu 25, roj. 13. 8.
1875, umrlo 11. 9. 1945 ter otroke: Mihelač
Franca, roj. 19. 3. 1911, Mihelač Antona,
roj. 8. 6. 1901, Mihelač Mihaela, roj. 25. 9.
1899, Mihelač Jožefa, roj. 28. 10. 1905,
Mihelač Alojzija, roj. 24. 4. 1909, Mihelač
Ivano, roj. 1. 8. 1916 in Mihelač Marijo, roj.
19. 1. 1913.
Glede na to, da sodišču ni znano ali
so dediči prvega dednega reda še živi in
kje prebivajo, sodišče vse dediče prvega
dednega reda poziva, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavilo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 6. 2006
D 162/2006
Os-13692/06
Marija Ortar, pok. Jožefa, roj. 31. 1.
1923, iz Ruta št. 17, Grahovo ob Bači, je
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umrla dne 22. 1. 2006 v Ilirski Bistrici in ni
zapustila 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.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 5. 2006
D 158/2006
Os-13693/06
Jožefa Koren, pok. Jožefa, upokojenka,
roj. 29. 1. 1933, iz Drežnice 33, je umrla
dne 20. 2. 2006 v Šempetru pri Gorici in ni
zapustila 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.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 5. 2006

Oklici pogrešanih
N 28/2005
Os-15711/06
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Ksenije Ličen iz Batuj 62a, Črniče,
ki jo zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove
Gorice, postopek za razglasitev pogrešanih
Frančiške Lipovž, Jožefe Lipovž in Jožefa
Lipovža, ki jih zastopa skrbnica za poseben
primer Andrejka Bizjak, Potoče 9, Dobravlje,
za mrtve.
O pogrešancih je znano le to, da so bili
rojeni v Batujah očetu Jožefu Lipovžu in
mami Frančiški Lipovž, in sicer Frančiška
Lipovž dne 28. 12. 1854, Jožefa Lipovž dne
11. 9. 1860, Jožef Lipovž pa dne 2. 3. 1863
ter da so še vedno vpisani kot zemljiškoknjižni solastniki parc. št. 124/3, k.o. Batuje,
vsak do 1/4. Drug podatek o pogrešanih ne
obstaja.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o življenju in smrti pogrešanih Frančiške, Jožefe in Jožefa Lipovža, naj to javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
preteku tega roka pogrešance razglasilo za
mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 5. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1084/2006
Rg-16977/06
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Forum Terma, Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Rimske Toplice, Toplice 2, preneha po skraj-

šanem postopku po sklepu družbenika z
dne 2. 6. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Bremec Marjanu, Ulica XIV. divizije 9, Rimske Toplice, 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 6. 6. 2006
Srg 00389/2006
Rg-8394/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Termons Gec & Co., storitve,
trgovina, marketing k.d. s sedežem v Kopru, Jurčičeva 2, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/5968/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 21. 2. 2006.
Družbenika Gec Alenka, stanujoča v Križu 150, Sežana in Morelli Ivo, stanujoč v
Vremskem Britofu 21a, Sežana, izjavljata,
da družba nima zaposlenih delavcev in nima
nobenih neurejenih oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev
ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih
obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije ter da družbenika
solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese v last družbenice
Alenke Gec.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 3. 2006
Srg 817/2006
Rg-16631/06
Družba Rodeu U.C.B., trgovska družba,
d.o.o., s sedežem Mestni trg 2, 4220 Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/05807/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Ambrožič Damijan, Mestni trg 2, Škofja Loka in Blažič Dušan, Oprešnikova 76,
Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2006
Srg 04472/2006
Rg-12423/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dajla, svetovanje
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Miro Senica iz Ljubljane,
Barjanska cesta 3, objavlja sklep:
družba Dajla, svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/30471/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 28. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je Palčić Leonardo, Dajla 144,
Hrvaška, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2006
Srg 05245/2006
Rg-15697/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lipa Market, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Čušperk
21, Grosuplje, objavlja sklep:
družba Lipa market, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Čušperk 21, Grosuplje, reg. št. vl. 1/24167/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zabukovec Branko in Zabukovec Slavka, oba Čušperk 21, Grosuplje,
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 22. 5. 2006
Srg 05735/2006
Rg-16216/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe CIVI.S podjetje
za svetovanje, posredovanje in zastopstvo,
d.o.o., Zelena pot 32, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Dušica Berden iz Ljubljane,
objavlja sklep:
CIVI.S podjetje za svetovanje, posredovanje in zastopstvo, d.o.o., Zelena pot 32,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 8. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kalčič Miran, Kolodvorska 20, Ljubljana in Rangus Bojan, Brodarjev trg 5, 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
425. in 426. 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 06024/2006

Št.
Rg-16632/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ani Trade, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Zgornje
Pirniče 97a, Medvode, objavlja sklep:
družba Ani Trade, podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Zgornje Pirniče 97a,
Medvode, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 19. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Strušnik Božo, Zgornje Pirniče 97a, Medvode, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006
Srg 06026/2006

Rg-16633/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Studio
Gong – Šarac, storitve, gostinstvo in trgovina, d.n.o., Poljanska cesta 73, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Studio Gong – Šarac, storitve,
gostinstvo in trgovina, d.n.o., Poljanska
cesta 73, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šarac Mihailo, Linhartova cesta 7, Ljubljana in Studio Gong d.o.o.,
Poljanska cesta 7, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006
Srg 06148/2006

Rg-16634/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Zakro Zakrajšek
& Co., storitveno podjetje, d.n.o., Grosuplje,
Veliko Mlačevo 29d, objavlja sklep:
družba Zakro Zakrajšek & Co., storitveno podjetje, d.n.o., Grosuplje, Veliko Mlačevo 29d, Grosuplje, reg. št. vl.
1/26908/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnika sta Zakrajšek Aleš in Zakrajšek Nataša, oba Veliko Mlačevo 29d,
Grosuplje, 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 5. 6. 2006
Srg 06252/2006
Rg-16635/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Markič & Co.,
Avto kozmetika, trgovina in storitve, d.n.o.,
Ulica Slavka Pengova 3, Prelog, objavlja
sklep:
družba Markič & Co. Avto kozmetika,
trgovina in storitve, d.n.o., Ulica Slavka
Pengova 3, Prelog, reg. št. vl. 1/26417/00,
preneha po skrajšanem postopku o sklepu
skupščine z dne 22. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Markič Blaž in Markič
Mirko, oba Ulica Slavka Pengova 3, Prelog,
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 5. 6. 2006
Srg 06306/2006
Rg-16636/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kom-Art
d.o.o., Cerknica, podjetje za izdelavo spominkov, izdelkov iz domače obrti in marketing, Kebetova 22, Cerknica, podjetje
izdelavo spominkov, izdelkov iz domače
obrti in marketing, Kebetova 22, Cerknica,
objavlja sklep:
družba Kom-Art d.o.o., Cerknica, podjetje za izdelavo spominkov, izdelkov iz
domače obrti in marketing, Kebetova 22,
Cerknica, reg. št. vl. 1/12661/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jadrič Mirko in Jadrič
Zdenka, oba Kebetova 22, Cerknica, 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-
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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 5. 6. 2006
Srg 1176/2006
Rg-17017/06
Družba Ključ, družba za gradbeništvo in informatiko, d.o.o., Bresterniška ulica 19, 2354 Bresternica, reg. št.
vl. 1/12585/00, katere družbenica je Šarac
Maja, Mlinska ulica 28, Maribor, po sklepu
družbenice družbe z dne 31. 5. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Šarac
Maja.
Zoper sklep lahko družbenica, 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 8. 6. 2006
Srg 508/2006
Rg-17300/06
Družba Forum Iulii, kmetijska družba,
d.o.o., s sedežem Podraga 30, Podnanos,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-4492-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 6. 6. 2006.
Ustanovitelji in družbeniki družbe so Tyrra Barbara Gertraud Kurfurstendamm 175,
Berlin, Nemčija, Bragato Antonio, Kurfurstendamm 175, Berlin, Nemčija, Patat Christian, Localita Gramogliano 22, Corno di
Rosazzo, Italija in Lavrenčič Primož, Podraga 30, Podnanos, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
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 9. 6. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Krajevna skupnost Kozina, Bazoviška
cesta 20, Kozina, štampiljko pravokotne
oblike z dvojno obrobo, V prvi vrstije napis
OBČINA HRPELJE - KOZINA, v drugi vrsti
KRAJEVNA SKUPNOST, v tretji pa KOZINA.
gne‑225942
Pirc Ljubica s.p. - Posredništvo, Celovška
264, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom POSREDNIŠTVO LJUBICA
PIRC s.p. Celovška 264, 1000 Ljubljana.
gnn‑226058

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Regal gh, Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, štampiljko z napisom regal
gh REGAL GEBRUEDER HEINEMANN
trgovina in zastopanje d.o.o. Šmartinska
152, 1000 Ljubljana, štev. 4. gnk‑225936
Zeleni Slovenije preklicujejo štampiljke:
Zeleni Slovenije občinski odbor POSTOJNA
65; Zeleni Slovenije občinski odbor PIVKA
102; Zeleni Slovenije občinski odbor
KAMNIK 9; Zeleni DOMŽAL 55; Zeleni
Slovenije občinski odbor ORMOŽ 21;
Zeleni Slovenije občinski odbor VIDEM PRI
PTUJU 50; Zeleni Slovenije občinski odbor
KOČEVJE 8; Zeleni Slovenije občinski odbor
ILIRSKA BISTRICA 35. Ob-17718/06

Potne listine preklicujejo
Balentič Helena, Srebrničeva ulica 7,
Koper - Capodistria, potni list, št. P00903921.
gnq‑226205
Batis Meta, Trdinova ulica 2, Trzin, potni
list, št. P00545037. gnz‑226371
Bečan Bojan, Zvirče 36, Tržič, potni list,
št. P00222311. gnl‑226210
Beganovič Adila, Banija 19, Ig, potni list,
št. P00304116. gnt‑226402
Car Matjaž, Klemenova ulica 120,
Ljubljana, potni list, št. P00063335.
gnv‑226400
Cvijanovič Duško, Trnovska ulica
6, Ljubljana, potni list, št. P0133405.
gnn‑226383
Čehovin Matej, Zalog 48, Postojna, potni
list, št. P00071865. gnv‑226025
Čermelj Ennio, Bazoviška ulica 12,
Lucija, Portorož - Portorose, potni list, št.
P00903135. gnc‑226194
Česnik Petra, Cankarjeva ulica 34,
Nova Gorica, potni list, št. P00911206.
gnj‑226062
Djurić Bobo, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, potni list, št. P00035036. gnl‑226260
Dobrijevič Dejan, Trtnikova ulica
19A, Ljubljana, potni list, št. P00763836.
gng‑226390
Dobrijevič Dragiša, Trtnikova ulica
19A, Ljubljana, potni list, št. P00763837.
gni‑226388
Dobrijevič Fatima, Trtnikova ulica
19A, Ljubljana, potni list, št. P00763834.
gne‑226392
Drnovšek Eva, Loke 15A, Izlake, potni
list, št. P00546693. gnu‑226451
Drnovšek Matjaž, Loke 15A, Izlake, potni
list, št. P00546219. gnt‑226452
Fišer Marcel, Jesenova ulica 7, Domžale,
potni list, št. P00425819. gnc‑226369
Glavaš Adelija, Dekani 216, Dekani,
potni list, št. P00122737. gng‑226015
Gostič Franc, Na hrib 34, Škofljica, potni
list, št. P00330041. gnj‑226437
Jakomin Zvezdan, Dekani 210, Dekani,
potni list, št. P00043538. gns‑226203
Jerebica Leon, Soška cesta 14, Solkan,
potni list, št. P00531033. gnq‑226105
Jernejc Gorazd, V dolini 1A, Ljubljana,
potni list, št. P00005135. gno‑226432
Jernejc Katra, V dolini 1A, Ljubljana,
potni list, št. P0106907. gnp‑226431
Jernejc Luka, V dolini 1A, Ljubljana, potni
list, št. P00038331. gnr‑226429
Jernejc Martin, V dolini 1A, Ljubljana,
potni list, št. P01106908. gnq‑226430
Jernejc Špela, V dolini 1A, Ljubljana,
potni list, št. P00005136. gns‑226428

Kalšek Andrej, Cesta 9. avgusta 83,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00318141.
gnx‑226023
Kočunik Stojan, Brezni vrh 57, Radlje
ob Dravi, maloobmejno prepustnico, št. AG
000010803. gnh‑226114
Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
57A, Ljubljana, potni list, št. P00044342.
gnr‑226404
Leskovec Franc, Balinarska pot 14,
Ljubljana, potni list, št. P00772936.
gnt‑226427
Matuha Robi, Gorenja vas 2, Grosuplje,
potni list, št. P00027010. gnu‑226426
Miklič Jožefa, Nad mlini 14, Novo mesto,
potni list, št. P00603173. gnt‑226377
Mrak Žiga, Cesta IV 15, Velenje, potni
list, št. P00388963. gng‑226065
Odrin Tim, Onger 7, Trzin, potni list, št.
P00779252. gnx‑226373
Pavlič Marjana, Podvolovljek 28, Luče,
potni list, št. P00679530. gnk‑225986
Petrovčič Deborah, Gaberke 50, Šoštanj,
potni list, št. P00190094. gns‑226128
Pocajt Darja, Onger 7, Trzin, potni list, št.
P00779251. gny‑226372
Pollak Nataša, Trg svobode 5, Kamnik,
potni list, št. P00188611. gni‑226163
Prošek Marko, Ulica padlih borcev
4, Ljubljana, potni list, št. P000121534.
gno‑226382
Prošek Mojca, Ulica padlih borcev
4, Ljubljana, potni list, št. P000386969.
gnl‑226385
Prošek Sara, Ulica padlih borcev 3,
Ljubljana, potni list, št. P 000386970.
gnp‑226381
Pušonjić
Ivanka,
Grajska
cesta
29, Kostanjevica na Krki, potni list, št.
P00138299. gnv‑226150
Rezar Ema, Britof 394, Kranj, potni list,
št. P01150812. gnk‑226261
Siegl Štangelj, Na Požaru 34, Ljubljana,
potni list, št. P00271543. gnw‑226399
Sitar Davorin, Sokolska ulica 105,
Maribor, potni list, št. P00789574.
gno‑226182
Slavič Vida, Bilečanska ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. P00534269. gnp‑226006
Šemrl Marija, Blejska Dobrava 53a,
Blejska Dobrava, potni list, št. P00916566.
gnv‑226075
Šmon Uroš, Taborska cesta 13, Domžale,
potni list, št. P00794231. gnb‑226345
Verdenik Ivan, Ponirkova ulica 28, Ig,
potni list, št. P00024269. gnf‑226416
Vinter Gregor, Zadobrova 51/b, Celje,
potni list, št. P00133148. gnm‑226134
Zorenč Lucija, Bistrica ob Sotli 11,
Bistrica ob Sotli, potni list, št. P00791458.
gno‑225957
Župunski Cecilija, Kokrica, Kuratova
ulica 44, Kranj, potni list, št. P00267948.
gnb‑226049

Osebne izkaznice preklicujejo
Adrović Enisa, Moste 47, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001237470.
gnw‑226074
Aleš Jerneja, Brode 24, Vransko, osebno
izkaznico, št. 000828029. gnd‑226118
Androjna Antonija, Bobrova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001809492.
gnw‑226424
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Arnšek Urška, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001777612.
gnx‑226348
Bac Dragica, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001845452.
gnf‑226366
Baič Savina, Govekarjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001808018.
gni‑226438
Baumgartner Saša, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000938098.
gnj‑226387
Belina Uroš, Pameče 48, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001870282.
gnk‑226311
Borovnik Alekasandra, Rimska ploščad
21, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000633373.
gns‑226103
Bozja Klemen, Mali Lipoglav 21,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
000388469. gnz‑226346
Božnik Marko Andrej, Socka 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 001776185.
gnf‑226141
Brezovšček Dimitrij, Breg pri Borovnici
57, Borovnica, osebno izkaznico, št.
000262891. gnd‑226193
Cizel Blaž, Curnovec 42B, Artiče, osebno
izkaznico, št. 001715836. gno‑226132
Čendak Vinko, Sečovlje 3B, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001254099.
gnx‑226198
Čerče Suzana, Na gorco 21, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
000877226.
gnx‑226173
Černelč Rok, Dobrna 34/f, Dobrna,
osebno
izkaznico,
št.
000773301.
gni‑226138
Černic Marija, Ulica 9. sptembra 6,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000739143. gnb‑226295
Česnik Gregor, Sončni Log 1a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000265167.
gnz‑226146
Deankovič Hilda, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000039702.
gnw‑226349
Debeljak Andraž, Podlubnik 177, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001256470.
gnb‑226120
Dozza Isabel Adele, Triban 14a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
0018500064. gnr‑226204
Drnovšek Klavdija, Loke 15A, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
001879681.
gns‑226453
Drnovšek Rebeka, Loke 15A, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
001879683.
gnr‑226454
Đukić Gojko, Zaloška cesta 181,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000151447.
gnh‑226389
Einfalt Matej, Lahomno 23/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000999485.
gnw‑226174
Favento Martin, Dekani 18, Dekani,
osebno
izkaznico,
št.
001465965.
gnx‑226202
Ferlič Martina, Cesta na Bokalce 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000248356.
gnu‑226351
Fodor Marta, Predanovci 23, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001598071.
gng‑226165
Fon Jaka, Idrsko 77, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 001704930. gnd‑226443
Frešer Edvard, Kalše 7, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001288384.
gny‑226172

Furjanič Miran, Linhartova cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000758772.
gny‑226397
Galič Gašper, Soška ulica 72, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000682903.
gny‑226422
Gašpar Gordan, Ulica Ivana Regenta
12, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
000859190. gne‑226192
Globokar Milena, Povšetova ulica 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001393509.
gni‑226413
Godnjavec Uroš, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000882057.
gnm‑226434
Gorkič Ludvik, Cesta v Tomaž 6/a,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000287902.
gnw‑226024
Gril Novak Andreja, Kočevske Poljane
19, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001755289. gnh‑226068
Gril Novak Veronika, Kočevske Poljane
19, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001878332. gnb‑226070
Grilc Sebastjan, Meža 112, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001207974.
gnk‑226086
Grm Košir Leopoldina Elizabeta, Puhova
ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001664450. gnz‑226421
Gucič Dominik, Šmarata 15, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001672736.
gnp‑226081
Gucič Veronika, Notranjska cesta 38,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000122629.
gno‑226082
Gucić Robert, Šmarata 15, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 001478637.
gnr‑226079
Hajduk Drago, Čarmanova ulica 3,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000728216.
gnw‑226099
Hasanagič Fatima, Polanškova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000160891.
gne‑226417
Hribernik Anja, Šentjanž nad Dravčami
53, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001874015. gnf‑226116
Hriberšek Riga Marija, Rečica ob Savinji
148, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico,
št. 000208457. gny‑226322
Jamnikar Marjeta, Puhova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000429797.
gnv‑226425
Jeršin Jože, Želimeljska cesta 10,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000055176.
gnx‑226398
Jesenek Gregor, Založe 74, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001180849.
gnc‑226119
Jordan Aljaž, Crnekova ulica 10B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001321128.
gnt‑226177
Jovandić Mladen, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001689930.
gnc‑226394
Jurkošek Konrad, Žigon 20/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001523410.
gnp‑226056
Justinek Jakob, Visole 93, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001391283.
gnf‑226441
Kastelec Rozalija, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000575821.
gno‑226407
Kenda Matija, Oprešnikova ulica 35,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000907719.
gnm‑226159
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Kiralj Boris, Mala Polana 100, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 001934992.
gnv‑226125
Klemečič
Jožefa,
Opekarniška
cesta 12/e, Celje, osebno izkaznico, št.
000330749. gnd‑226143
Klemenčič Matjaž, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167442.
gng‑226340
Kline
Suzana,
Frankolovo
44/a, Frankolovo, osebno izkaznico, št.
001459092. gnk‑226136
Knez Barbara, Male Grahovše 7,
Laško, osebno izkaznico, št. 000796373.
gnu‑226176
Kocjan Edvin, Cesta 4. julija 112a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001292660.
gnr‑226154
Koprivnik Brigita, Hrastje 54C, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
000486795.
gnz‑226171
Korač Ilko, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000681751.
gnk‑226386
Koritnik Branko, Podmilščakova ulica 9A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000776730.
gnz‑226396
Korošec Franc, Ulica Milke Volk 20,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001803992. gnn‑226308
Kosić Gorazd, Ipavčeva ulica 3A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001010335.
gnm‑226184
Košir Stane, Gaj 11/a, Straža, osebno
izkaznico, št. 001844555. gnr‑226379
Kozel Tatjana, Stojnci 7, Markovci, osebno
izkaznico, št. 000061129. gnt‑226102
Kragelj Saša, Riharjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001463557.
gnb‑226395
Krajnc Špela, Cesta 4. julija 92, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001382586.
gnr‑226029
Križman Mikluš Nataša, Parecag 124,
Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
001890592. gnf‑226191
Kudrič Saško, Viška cesta 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001010187.
gnv‑226350
Kumanović Stjapan, Bolniška ulica
13, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
000238780. gnb‑226195
Kuret Vladimir Albin, Železna cesta 10C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001942733.
gnm‑226409
Kurtović Nezir, Višnarjeva ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000546907.
gnb‑226420
Lampret Jernej, Keršova ulica 3,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001331078.
gnj‑226312
Lazar Zdenko, Kapelski Vrh 2/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001645707.
gnf‑226166
Lenarčič Rozalija, Kidričeva ulica 3,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000166019. gnw‑226124
Levar Franc, Pod Gradom 69, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000205055.
gnv‑226375
Lili Anamarija, Pribinova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403544.
gni‑226338
Maček David, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744619.
gnk‑226436
Majcen Katja, Valvasorjeva ulica 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000356928.
gnc‑226169
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Maloić Jaka, Ulica bratov Greifov 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000352376.
gnr‑226179
Marič Štefka, Ulica Štefana Kovača 8,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001245050.
gnm‑226059
Marolt Frančiška, Polje cesta V/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789860.
gnl‑226435
Marolt Petra, Dob pri Šentvidu 4, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 001788550.
gnr‑226104
Mauko Andreja, Vrbnje 31, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000799698.
gnh‑226214
Mazovec Zdenka, Kidričeva ulica 88,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000686013.
gnj‑226362
Medved Majda, Harje 18, Laško, osebno
izkaznico, št. 001192716. gnu‑226276
Mehić Rusmira, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001274351.
gnf‑226391
Merhar Ana Lina, Pregljeva ulica 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001188090.
gnt‑226352
Merslavič Antonija, Tomažičeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001854305.
gnj‑226337
Metelko Antonija, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930405.
gnk‑226336
Mikluš Jan, Parecag 124, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001890597.
gng‑226190
Mirtič Vilma, Sadinja vas pri Dvoru
11/b, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001379043. gni‑226063
Mivšek Janko, Hleviše 4, Rovte, osebno
izkaznico, št. 001424029. gnw‑226149
Mlakar Veno, Ulica bratov Greifov 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000874713.
gnt‑226027
Modic Nadja, Šmarata 15, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 000037155.
gnn‑226083
Mojškerc Ivana, Prvomajska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731428.
gnh‑226414
Muren Simon, Gasilska cesta 10,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001455741.
gnn‑226158
Nagode Anej, Pod gradom 8, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001958529.
gne‑226167
Nagode Anže, Verd 122, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001266948. gnz‑226196
Nicoletti Vita, Turnovše 38, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001442728.
gnl‑226185
Novak Uroš, Prelog, Krožna pot 45,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001833369.
gny‑226347
Odlazek Simona, Beričevo 61, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001135463.
gnk‑226411
Ogrin Tadej, Onger 7, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001750013. gnh‑226364
Ogrinc Zoran, Celestrina 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000809960.
gnk‑226186
Omerzel
Ljudmila,
Podgorje
pri
Pišecah 32b, Pišece, osebno izkaznico, št.
001038454. gnp‑226131
Oprešnik Anton, Cesta na Roglo 4,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 000191533.
gni‑226088
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Ostanek Maja, Radohova vas 38,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001867681.
gnm‑226109
Patkanj Julija, Pristava 4/c, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 000969941.
gng‑226140
Pavlič Marjana, Podvolovljek 28,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001380494.
gnt‑226327
Pavšič Sara, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001837314.
gno‑226107
Petrinović Denis, Linhartova ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000931315.
gny‑226147
Pevec Angela, Košiše 27, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001761052.
gnj‑226162
Pezdirnik Roman, Dovje 95, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000835998.
gnu‑226076
Pintar Ivanka, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000695341.
gng‑226440
Pocajt Darja, Onger 7, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001736113. gni‑226363
Polanec Marija, Kocenova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000103476.
gnu‑226401
Pollmeier Simić Mirjana, Modrej 9,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001848108.
gnd‑226168
Ponebšek
Franc,
Tenetiše
13a,
Litija, osebno izkaznico, št. 001749338.
gnn‑226133
Popadić Slavko, Mengeška cesta
48/a, Trzin, osebno izkaznico, št. 000142840.
gne‑226367
Porenta Žiga, Kranjska cesta 12,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000855391.
gnj‑226212
Potočnik Andreja, Alpska cesta 5,
Bled, osebno izkaznico, št. 000991729.
gnm‑226209
Povšič Uroš, Grgar 194, Grgar, osebno
izkaznico, št. 000377430. gnn‑226108
Presečnik Borut, Spominska ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001278335.
gnb‑226145
Prešeren Boštjan, Zaloška cesta 65/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410679.
gni‑226263
Puhan Milan, Žibertova Ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000088394.
gne‑226342
Purg Peter, Ulica Ruške čete 4,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000719093.
gnf‑226216
Puškarič Ivan, Vrbovec 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448257.
gnj‑226412
Radoševič Tina, Pod gradom 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001805144.
gnz‑226021
Rajnar Maksimilian, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000031803.
gnh‑226439
Raškaj Žan, Ulica prvih žrtev 45, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001773758. gns‑226028
Ravnihar
Urška,
Pokojišče
8/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001905188.
gnn‑226183
Rezec Jure, Bevkova ulica 3, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001822067.
gne‑226117
Rogina Jože, Gortina 127, Muta, osebno
izkaznico, št. 001073363. gnr‑226279

Rokavec Nejc, Jareninski Dol 24,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001402938. gnl‑226035
Rozman Rok, Grahovše 16, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000910610. gnh‑226314
Rutar Vesna, Zatolmin 16, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001721598. gnc‑226444
Salobir David, Zgornja Rečica 71,
Laško, osebno izkaznico, št. 000889328.
gns‑226178
Sancin Aleks, Klanec pri Kozini 19,
Kozina, osebno izkaznico, št. 001827961.
gne‑226242
Segulin Peter, Tublje pri Hrpeljah 11,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000735442.
gns‑226278
Sinčič Barbara, Žeje pri Komendi 4J,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001747902.
gnf‑226266
Skubic Marko, Titova ulica 6, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000007701.
gnx‑226148
Stante Nejc, Cesta v Lipovce 1/c,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001886287. gnw‑226199
Strajnar Matej, Dolenje Jesenice
8, Šentrupert, osebno izkaznico, št.
001358358. gne‑226142
Stranjar Mitja, Dolenje Jesenice
8, Šentrupert, osebno izkaznico, št.
001358325. gnh‑226139
Sužnik Zvezdana, Pesniški Dvor 9/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001311372. gnm‑226034
Svenšek Zlatko, Ulica heroja Lacka 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000512939.
gnv‑226100
Svetlin Boris, Erjavčeva ulica 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001888615.
gng‑226365
Šavs Marta, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000423618.
gno‑226157
Šibilja Marjan, Racovnik 30, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000759085.
gnz‑226121
Škerjanc Ivan, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000745391.
gng‑226415
Školaris Danaja, Ulica Gradnikove
brigade 47, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001783936. gnh‑226289
Špehar Matej, Ravne 3, Polšnik, osebno
izkaznico, št. 001739325. gnl‑226135
Štante Brina, Cesta v Lipovce 1/c,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001025971. gnn‑226208
Štibernik
Martin,
Rimska
cesta
32/a, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000492687. gnp‑226106
Štrukelj Marjan, Ulica Arnolda Tovornika
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 001956160.
gnv‑226175
Šunkar Jošklo, Žale 22, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000814321. gnk‑226161
Šuštar Urša, Tovarniška ulica 56,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001269937.
gnr‑226354
Šuštar Urša, Tovarniška ulica 56,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001269937.
gnk‑226361
Šušteršič Tatjanca, Cesta v Gorice 16M,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001370601.
gnc‑226419
Švalj Luka, Brege 23, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 001820575.
gnu‑226151
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Telalović Edina, Cesta Toneta Tomišča
70, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000360978. gnt‑226077
Ternovšek Biserka, Potrčeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001939197.
gnq‑226180
Terzić Amir, Cesta maršala Tita 62,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001006993.
gnx‑226073
Tome Vera, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444364.
gnx‑226423
Tomič Aljoša, Frenkova pot 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001269014.
gnr‑226229
Tomov Nina, Žubina 11, Veliki Gaber,
osebno
izkaznico,
št.
001807327.
gnj‑226137
Tratnjak Mladen, Zasavska cesta 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001933214.
gnp‑226406
Trnovšek Dušan, Ulica Frankolovskih
žrtev 3, Celje, osebno izkaznico, št.
001920225. gnl‑226310
Udovič Marko, Unec 66, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001308575. gnq‑226080
Unetič Karl, Grajska pot 20, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000979661.
gnt‑226152
Uršič Jožef, Pod gradom 12, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000070929.
gnb‑226170
Vadnjal Toni, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001401864.
gnm‑226384
Vavpotič Jakofčič Amalija, Rutarjeva
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000108616. gnq‑226405
Verbič Mateja, Dob pri Šentvidu 4,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000652218. gnu‑226101
Verhnjak Janez, Vrata 13, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000825639.
gnj‑226087
Vidic Zdravko, Meniška vas 68, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001695253.
gnz‑226071
Vidrih Helena Zora, Goričane 45,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000119883.
gnj‑226262
Vitez Franc, Žirje 11, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001147577. gnt‑226277
Vodopivec Kristina, Kvedrova cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001142348.
gnd‑226418
Vodopivec Luka, Rožna dolina, Ulica
Ljuba Šercerja 8, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 001379882. gnk‑226061
Vovk Romana, Prešernova cesta 55,
Bled, osebno izkaznico, št. 000744166.
gnk‑226211
Vrhovec Gorta Mojca, Beričevo 34,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001004091. gnl‑226410
Zavašnik Gregor, Ulica Malči Beličeve 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000047364.
gnc‑226344
Zebec Gašper, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001237946.
gns‑226403
Zemljič Sara, Kraigherjeva ulica 1,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001696725. gne‑226442
Zobarič Mojca, Aškerčeva ulica 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 001344791.
gns‑226153
Zore Nataša, Čužnja vas 38, Trebelno,
osebno
izkaznico,
št.
000335762.
gnc‑226144

Zupan Štante Mojca, Cesta v Lipovce 1/c,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001004205.
gnp‑226206
Žerjal Nika, Preserje 56, Branik, osebno
izkaznico, št. 001359557. gny‑226297
Žiher Tina, Zamušani 36/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001537938. gnl‑226060
Žnidaršič Juš, Žaucerjeva ulica 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001307369.
gnd‑226393

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adlešič Jaka, Klemenova ulica 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S
001192914, reg. št. 220420, izdala UE
Ljubljana. gnm‑226009
Babič Savina, Govekarjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001797557, reg. št. 139515, izdala UE
Ljubljana. gnr‑226004
Bac Dragica, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002161881, reg. št. 28213, izdala UE
Domžale. gnl‑226360
Baumgartner Saša, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001097205, reg. št. 7901, izdala UE
Kočevje. gnv‑226000
Bavdek Janez, Male Lipljene 13,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2166259, reg. št. 19946, izdala UE
Grosuplje. gnx‑226098
Bedenik Simon, Radizel, Ul. Milke Volk
60, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1492982, reg. št. 119775.
gnp‑226231
Bedenik Tomaž, Parizanska ulica 3,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001641523, izdala UE Škofja Loka.
gnk‑226036
Bernik Caroline, Spodnje gorje 118a,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1322423, reg. št. 26599.
gnn‑225983
Bozja Klemen, Mali Lipoglav 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003019677, reg. št. 279429, izdala UE
Ljubljana. gnr‑226304
Brdnik Aleš, Spodnje Laže 2a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001283747, reg. št. 10556, izdala UE
Slovenske Konjice. gny‑226097
Čač Mitja, Garibaldijeva ulica 7, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 000058609, reg. št. 12306,
izdala UE Koper. gnz‑225996
Čugura Majda, Jamska cesta 18,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000749982, izdala UE Postojna.
gnf‑226091
Debeljak Mojca, Puštal 56, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000657440, izdala UE Škofja Loka.
gnv‑226050
Demirović Erik, Šišenska cesta 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002085764, reg. št. 168151, izdala UE
Ljubljana. gnh‑226264
Dežman Jure, Novo polje, Cesta X/23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001987815, reg. št. 196605, izdala UE
Ljubljana. gnp‑226306
Dujmovič Elvis, Artviže 16, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F
G H, št. S002178136, izdala UE Sežana.
gne‑226317
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Džinić Jasmin, Cesta 4. julija 60/a,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21824, izdala UE Krško. gnq‑226380
Fabjan Božidar Janez, Cesta v Rožno
dolino 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001709180, reg. št. 22573,
izdala UE Ljubljana. gnu‑226126
Fekonja Mario, Porabska ulica 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001333142, reg. št. 14044, izdala UE
Gornja Radgona. gny‑226022
Ferenčak Vuk, Pot pomorščakov 13b,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI59304, reg. št. 14345, izdala
UE Piran. gni‑226188
Fidler Tilen, Ribniška ulica 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1178686,
reg. št. 112399. gno‑226232
Furjanič Miran, Linhartova cesta 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001596439, reg. št. 10212, izdala UE
Ljubljana. gny‑225997
Gačić Dalibor, Cvišlerji 39, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001301651, reg. št. 12070, izdala UE
Kočevje. gnx‑226298
Gantar Aleš,
Sončna
ulica
8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001484407, izdala UE Kamnik.
gng‑226315
Gašperlin Alojz, Rodine 17a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001412953, reg. št. 54, izdala UE Jesenice.
gny‑226072
Gorišek Boštjan, Naselje Srečka
Kosovela 11, Zagorje ob Savi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002037669,
izdala UE Zagorje ob Savi. gne‑226092
Gorišek Miha, Vodnikovo naselje 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001945685, reg. št. 265173, izdala UE
Ljubljana. gnu‑226326
Grbec Klemen, Harije 8C, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001426331, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc‑226123
Gregorič Darko, Retje 97, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001670228, izdala UE Ribnica.
gnp‑226181
Grl Helena, Cesta Notranjskega odreda
15, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001427242, reg. št. 10601,
izdala UE Cerknica. gno‑226057
Gucić Robert, Šmarata 15, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001627694, izdala UE Cerknica.
gns‑226078
Habjan Aleš, Šmaver 39, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003047646, reg. št. 12204, izdala UE
Trebnje. gnb‑226445
Hafner Jernej, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,G,H,
št. S 001762982, reg. št. 153619, izdala UE
Ljubljana. gne‑226267
Hodnik Patricija, Pot k Mlinu 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002163175, reg. št. 130049, izdala UE
Maribor. gnc‑226319
Horvat Boris, Trstenjakova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367526, reg. št. 201943, izdala UE
Ljubljana. gnb‑226245
Hrovat Nataša, Ulica Toneta Melive 8,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002164062, reg. št. 11572, izdala
UE Slovenske Konjice. gnz‑226221
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Hvala Marija Veronika, Zapotok 133,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002031717, reg. št. 96121, izdala UE
Ljubljana. gnc‑225994
Ilić Vesna, Pot na Rakovo jelšo 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231182, reg. št. 277355, izdala UE
Ljubljana. gnz‑226271
Ilić Zoran, Pot na Rakovo jelšo 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001759422, reg. št. 171244, izdala UE
Ljubljana. gnb‑226270
Jakopič Andrej, Avče 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001210103, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑226219
Jamnik Majda, Pod gradom 51,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1204829, izdala UE Dravograd.
gnl‑226085
Jenšterle Vincenc, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002092560, reg. št. 110501, izdala UE
Ljubljana. gnn‑225958
Jeršin Jože, Želimeljska cesta 10,
Škofljica, vozniško dovoljenje, št. S
001566957, reg. št. 143310, izdala UE
Ljubljana. gnz‑226296
Jeseničnik Nina, Pohorska cesta 3,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001153623, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn‑226033
Jovandić Mladen, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001995704, reg. št. 162678, izdala UE
Ljubljana. gnl‑226010
Jurančič Gabrijel, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001264337, reg. št. 210512, izdala UE
Ljubljana. gnd‑226318
Jurkošek Konrad, Žigon 20/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002107402, izdala UE Laško. gnb‑226020
Klander Simon, Dolsko 33, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001613678, reg. št. 257197, izdala UE
Ljubljana. gnd‑226268
Klobučar Marta, Vzajemna ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002085262, reg. št. 149481, izdala UE
Ljubljana. gnp‑226281
Klobučar Željko, Vzajemna ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001003237, reg. št. 141775, izdala UE
Ljubljana. gnn‑226283
Kobal Dragec, Bevkova ulica 15,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1785612, reg. št. 8595, izdala UE
Ajdovščina. gnw‑226274
Kolar Slavko, Dobrina 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002164331, reg. št. 14624, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnf‑226291
Korać Ilko, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003018318, reg. št. 277791, izdala UE
Ljubljana. gnu‑226301
Koren Zdenka, Cesta na Bokalce 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001760007, reg. št. 203308, izdala UE
Ljubljana. gne‑226292
Korpič Dean, Finžarjeva ulica 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001898551, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑226164
Kostanjevec Stanko, Strelci 2a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S364585,
izdala UE Ptuj. gnx‑226048
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Košir Stane, Gaj 11a, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001272404,
izdala UE Novo mesto. gne‑226067
Kovač Janja, Log 9, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001772616, reg.
št. 9623, izdala UE Sevnica. gnw‑226374
Kovačič Aleš, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001717102, reg. št. 218943, izdala UE
Ljubljana. gnn‑226008
Kovačič Mateja, Vogrsko 170/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001226194, izdala UE Nova Gorica.
gne‑226217
Krajnc Nina, Stantetova ulica 18,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003009143, izdala UE Velenje.
gnh‑226064
Kralj Peter, Šentpetrska ulica 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000716514, izdala UE Maribor.
gnv‑226325
Krampl Damjan, Vetrinjska ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001739030, reg. št. 126340, izdala UE
Maribor. gnb‑226320
Kraner Aleš, Mariborska cesta 81/D,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001622881, reg. št. 9258,
izdala UE Ruše. gnq‑226155
Krek Miro, Volča 20, Škofja Loka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 314753, izdala
UE Škofja Loka. gnt‑226052
Križman Mikluš Nataša, Parecag 124,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI68705, reg. št. 8806, izdala UE
Piran. gnh‑226189
Kuhar Uroš, Ulica Matije Blejca 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001558681, reg. št. 19916, izdala UE
Kamnik. gni‑226213
Kumanović Stjapan, Bolniška ulica 13,
Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 47074, reg. št. 2787, izdala
UE Piran. gny‑226197
Kuret Vladimir Albin, Železna cesta 10/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000843367, reg. št. 79714, izdala UE
Ljubljana. gnc‑226269
Leben Inga, Podgorci 135, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000797424, izdala UE Ormož. gnp‑226156
Likar Katarina, Zelenova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002133169, reg. št. 245939, izdala UE
Ljubljana. gnj‑226287
Lorbek Mojca, Zavrh pri Borovnici 2,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2118783, reg. št. 18042, izdala UE
Vrhnika. gno‑226032
Lukman Margareta, Cimpermanova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001709199, reg. št. 53741, izdala UE
Ljubljana. gnv‑226275
Makovšek Natalija, Spodnji Dolič 8/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001685763, reg. št. 15597,
izdala UE Slovenske Konjice. gnb‑226220
Maksimovič Klemen, Polje, Cesta XII/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001096915, reg. št. 213771, izdala UE
Ljubljana. gns‑226003
Mauhar Leopold, Pod Stenico 10,
Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000665696, reg. št. 9056, izdala UE
Slovenske Konjice. gnb‑226095
Mavri Robert, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, št. SI 58678, izdala UE Koper.
gnu‑226201
Mavri Tomaž, Grahovo ob Bači 33,
Grahovo ob Bači, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1380834, izdala UE Tolmin.
gno‑226282
Mazovec Zdenka, Kidričeva ulica 88,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001922053, reg. št. 24421, izdala UE
Domžale. gnp‑226356
Mecinović Medžid, Naselje heroja
Maroka 24, Sevnica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S001556463, reg. št. 5056,
izdala UE Sevnica. gnr‑226129
Mehić Rusmira, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001593590, reg. št. 220534, izdala UE
Ljubljana. gnh‑226014
Mivšek Janez, Hleviše 4, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001090626, reg.
št. 3017, izdala UE Logatec. gnd‑226093
Morina Nazmi, Žlogarjeva ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002186272, reg. št. 94224, izdala UE
Maribor. gnx‑226323
Novak Frančišek, Zg. Tuhinj 41, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. S 604835,
reg. št. 63, izdala UE Kamnik. gnl‑226160
Novak Ljudmila, Tržaška cesta 41,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001006247, reg. št. 7465, izdala UE
Postojna. gnu‑226026
Orehek Tanja, Spodnji Hotič 25,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002199283, reg. št. 15084, izdala UE
Litija. gni‑226288
Ošep Sebastjan, Nožice, Gostičeva
cesta 39/b, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 1520764, reg. št.
33961, izdala UE Domžale. gnq‑226355
Pavlič Damjan, Vodovodna cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001918042, reg. št. 264630, izdala UE
Ljubljana. gnx‑226273
Pavlič Marjana, Podvolovljek 28,
Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001925671, izdala UE Mozirje.
gnl‑225985
Pečar Mihec, Novo polje, Cesta XIII/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001866562, reg. št. 194228, izdala UE
Ljubljana. gnw‑225999
Pečjak
Rafael,
Kotnikova
ulica
6/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1;D,F,G,H, št. S 000846042,
reg. št. 189070, izdala UE Ljubljana.
gnk‑226011
Pečjak Rafael, Kotnikova 6/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDE, št. VI
721, reg. št. 225 - inštruktorsko, izdala UE
Ljubljana. gni‑226013
Pigac Jasna, Dolenjska cesta 234,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232670, reg. št. 226853, izdala UE
Ljubljana. gnq‑226005
Pigac Jasna, Dolenjska cesta 234,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232670, reg. št. 226853, izdala UE
Ljubljana. gno‑226007
Pintar Ivanka, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002033716, reg. št. 87406, izdala UE
Ljubljana. gnx‑225998
Pižent Edita, Črniče 64, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1970520, reg. št. 7008, izdala UE
Ajdovščina. gnc‑226019
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Pocajt Darja, Onger 7, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002103386, reg.
št. 41538, izdala UE Domžale. gno‑226357
Ponebšek Andreja, Gradiške Laze 9,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001782605, reg. št. 12861, izdala
UE Litija. gnk‑226286
Popadić Slavko, Mengeška cesta 48/a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000437620, reg. št. 11316, izdala UE
Domžale. gnm‑226359
Porenta Gašper, Binkelj 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001664743, izdala UE Škofja Loka.
gnu‑226051
Povšič Uroš, Grgar 194, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001462973,
izdala UE Nova Gorica. gng‑226215
Pribac Damir, Šmarje 122a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE
G H, št. S000772452, izdala UE Koper.
gnv‑226200
Rakovec Tuliak Barbara, Maleševa ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002139593, reg. št. 151301, izdala UE
Ljubljana. gne‑225992
Razdevšek Pučko Cveta, Klemenova
ulica 148, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001792621, reg. št. 87598,
izdala UE Ljubljana. gnl‑226285
Senekovič Jože, Trstenik 8, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001047114, izdala
UE Lenart. gnf‑226341
Stefanič Rok, Kolomban 44c, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 48837, izdala UE Izola. gno‑226207
Stražar Hedvika, Kresnice 18, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001782686, reg. št. 2909, izdala UE Litija.
gnm‑226284
Šavija Dešan, Oldhamska cesta 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1523621, reg. št. 54742, izdala UE Kranj.
gnj‑226237
Škedelj Gregor, Dolenje Gradišče
pri Šentjerneju 23, Šentjernej, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S
001979285, izdala UE Novo mesto.
gns‑226378
Škerlavaj Žiga, Gestrinova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001821399, reg. št. 116013, izdala UE
Ljubljana. gnt‑226302
Štibernik
Martin,
Rimska
cesta
32/a, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABFH, št. S 147839, reg. št. 3594, izdala UE
Grosuplje. gnc‑226094
Šuligoj Matej, Ozeljan 108, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001928001, izdala UE Nova Gorica.
gnd‑226218
Šušteršič Tatjanca, Cesta v Gorice 16/m,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001134224, reg. št. 214322, izdala UE
Ljubljana. gnd‑225993
Toš Miran, Drbetinci 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 2172315, izdala
UE Ptuj. gnu‑226376
Vadnjal Toni, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001137272, reg. št. 1137272, izdala UE
Ljubljana. gnn‑226408
Vesel Marija, Cankarjeva 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1680590,
reg. št. 293. gnq‑225930
Vodeb Mateja, Brezovica pri Borovnici
53, Brezovica pri Ljubljani, vozniško

dovoljenje, kat. BGH, št. S 1978575, reg.
št. 9363, izdala UE Vrhnika. gnq‑226030
Vogrin Boža, Knafelčeva ulica 47,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000608592, reg. št. 26997, izdala UE
Maribor. gnz‑226321
Volavšek Igor, Avgustinčičeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001999926, reg. št. 41095, izdala UE
Domžale. gno‑226307
Vožič Simona, Meža 136, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 996905,
reg. št. 16328, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm‑226084
Zajc Frančišek, Livarska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872770, reg. št. 61815, izdala UE
Ljubljana. gnd‑226293
Zavodnik Janez, Veliki Lipoglav 6,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 768432, reg. št. 63954, izdala UE
Ljubljana. gnz‑226096
Zheng Suxian, Betajnova 42, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1634696, reg. št. 56843, izdala UE Kranj.
gnp‑226031
Zupanc Zlatko, Vodruž 2/b, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001636981, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc‑226069
Žigo Ana, Borovnjakova ulica 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001256252, izdala UE Murska Sobota.
gnd‑226018
Županič Vlado, Zgorje Partinje 89,
Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002119207, izdala UE Lenart.
gnq‑226280

Zavarovalne police preklicujejo
Assistance Coris d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini
z asistenco Coris, in sicer naslednjih
polic, po intervalih: 297.102 – 297.102,
297.108 – 297.108,
297.110 – 297.110,
297.118 – 297.119,
344.265 – 344.265,
344.271 – 344.273,
344.280 – 344.280,
344.282 – 344.282,
344.290 – 344.290,
392.841 – 392.870. Skupno število – 42
polic. Ob-17803/06
Blatnik Jernej, Kandijska 37, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 343701,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnz‑226246
Čakš Rok, Poljanska cesta 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 187028, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gni‑226113
Djenlagič Dali, Kersnikova 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 354292, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m636
Feguš Andrej, Krekova ulica 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1568733, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. m639
Furjanič Miran, Linhartova cesta 98,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 350621,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq‑225955
Gorše Boris, Kočevje 5a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 838116 AO, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnq‑225980
Gorše Boris, Kočevje 5a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0088929, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp‑225981
Grm Erika, Rožna ulica 32, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 408787, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnw‑225974
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Ivanetič Sabina, Krupa 1, Semič,
zavarovalno polico, št. 06101020008,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnz‑225971
Jakopič Samo, Zvezda 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 372887, izdala
zavarovalnica Tilia. gne‑226017
Kerić Fadila, Majde Vrhovnikova ulica
28, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
J40270453, izdala zavarovalnica Tilia.
gns‑226328
Klančar Jože, Kozarjev kal 20, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 40 404535.
gns‑225978
Kostelec Peter, Hrast 26, Suhor,
zavarovalno polico, št. 40 347476, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnf‑226241
Kumelj Mojca, Loška vas 1a, Dolenjske
Toplice, zavarovalno polico, št. 335003,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gny‑226047
Mihelič Igor, Mozelj 11, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 344033, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb‑225970
Ostanek Alean, Cankarjeva 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 06101052765,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnc‑225969
Pavlin Jožica, Križe 16, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 395164, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gng‑226040
Radjen Željka, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 400304,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj‑226187
Radoševič Mitja, Reboljeva ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1014397,
izdala zavarovalnica Tilia. gng‑226115
Slanič Irena, Orešje 119, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101885157, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnv‑225975
Stokanič Željko, Stegenškova 4, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 324984, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m624
Stupan Mirko, Lebič 17, Laporje,
zavarovalno polico, št. 3978127, izdala
zavarovalnica Maribor. m638
Toš Blagovič Tana, Langusova ulica 24a,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 06101022690,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnu‑226251
Zidar Tadej, Agrokombinatska cesta 62,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 348172,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl‑226110
Zupančič Robert, Nanoška 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101839013, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnv‑225979
Željko Martin, Tribuče 1a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 342426, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny‑225972

Spričevala preklicujejo
Bezjak Slavko, Zgornja Volčina 45,
Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola kmetijske mehanizacije
Maribor, izdano leta 2000. m622
Dvoršak Nuša, Ljubljanska cesta 103,
Rače, spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Rače, izdano leta 2002. m633
Gašparič Špela, Knifičeva 43, Ruše,
indeks, št. 18050310, izdala FF v Ljubljani.
gny‑226122
Glogovšek Aleš, Streliška ulica 36,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnf‑226066
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Golhleb Marija, Gotovlje 114, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole
Šentjur pri Celju, izdano leta 1971, izdano na
ime Gobelnik Metka. gnv‑226225
Grebenc Primož, Smerdujeva 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2005. gnx‑226223
Horvat Mateja, Nedelica 98, Turnišče,
spričevalo poklicne mature Dvojezične srednje
šole Lendava, izdano leta 2002. gnv‑226250
Hostnik Denis, Babna reka 44, Sveti
Štefan, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 2003/2004. m640
Kavčič Tina, Ulica Hermana Potočnika 39,
Ljubljana, indeks, št. 18940869, izdala FF v
Ljubljani. gnq‑226309
Kavkler Dejan, Mostečna 19A, Makole,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
prometna šola Maribor, izdano leta 1997.
m627
Kerhlanko Varga Jože, Ob Ljubljanici
36/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Zavoda za usposabljanje slušno in govorno
prizadetih v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnh‑225964
Kodrič Branko, Dražen vrh 45A, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 2002. m628
Kotarac Kristjan, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 2. letnika Izobraževalnega centra
Cene Štupar v Ljubljani. gnh‑226089
Kotnik Aleš, Šikole 30, Pragersko, diplomo
Srednje kmetijske šole Maribor leta 1989.
m623
Kozel Melita, Slovenja vas 34,
Hajdina, spričevalo o končani OŠ Hajdina.
gnz‑226046
Krajnc Amanda, Kosovelova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnu‑226226
Kramberger Alenka, Rečica 23, Jakobski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
trgovska šola Maribor, izdano leta 1994.
m629
Kukovec Miha, Oktobrske revolucije 9,
Izola - Isola, indeks, št. 20201603, Pravna
fakulteta. gnr‑226254
Maljoki Ali, Cesta komandanta Staneta 9,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča Ljubljana, izdano leta 2005.
gnf‑225966
Mavrič Primož, Kolaričeva 3, Maribor,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
55/2006. gny‑226222
Mesarić Andreja, Srebrničeva ulica
39, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Trnovo, izdano leta 2004 in 2005.
gnm‑225959
Mihelčič Jerneja, Tovarniška 19, Logatec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 2003. gns‑225928
Ornik Darko, Kunova 26, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor,
izdano leta 1993. m626
Polajžer Jožef, Rojska cesta 15, Domžale,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika GTŠ v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnb‑226370
Primec Bojana, Zagoriška 16, Škofljica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2000. gnk‑226236
Rekanović Edisa, Brest 8, Ig, spričevalo 3.
letnika Nižje poklicne šole Cene Štupar, center
za permanentno izobraževanje, izdano leta
2005. gnf‑225991
Robar Silva, Kajuhova 12, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
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administrativne šole Maribor, izdano leta 1981,
izdano na ime Korošec Silva. gnu‑225976
Seršen Jožef, Vanča vas 35, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole v Murski Soboti, izdano leta 1975.
gnq‑226055
Sirar Sašo, Ulica Martina Krpana
20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta 2003.
gnm‑225934
Skubic Roman, Drča 1, Šentjernej,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 1979.
gnd‑226043
Škarja Andreja, Sokolska 10, Mirna,
indeks, št. 11110090760. gni‑226038
Škrnički Marija, Zg. Rečica 43, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Celju št. 272, izdano leta 1981,
izdano na ime Posel Marija. gnk‑225940
Štikovac Dragan, Prijedor, Vrbice, BIH,
indeks, Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana. gnn‑225933
Štumperger Tamara, Spuhlja 115, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in veterinarske
šole v Ljubljani BIC, izdano leta 2006.
gnp‑225931
Tomšič Matic, Zgornje Pirniče 25,
Medvode, spričevalo o končani OŠ in izkaz
OŠ CDI Univerzum v Šiški, izdano leta 2005.
gni‑225938
Trtnik Tomaž, Senožeti 1a, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o končani OŠ delavske univerze
Boris Kidrič, središče Miklošič. gnl‑225935
Urh Urška, Vrbje 85, Žalec, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika,
izdano leta 1995. gnh‑226339
Vegi Beti, Kidričeva 4, Lendava - Lendva,
indeks, št. 93581962, FERI Maribor. m630
Vijačko Vito, Kozjak pri Ceršaku 27, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu dvoletne ZVIL
Logatec, izdano leta 2003. m625
Višnar Roman, Regentova 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
TAM Maribor, izdano leta 1976. m631
Vodeb Darinka, Novi log 12, Hrastnik,
maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smer Celje, izdano leta 1983. gnd‑226243
Vuk Bogdan, Krtince 11, Podplat,
spričevalo o končani OŠ I. Rogaška Slatina.
gng‑225965
Zuccato Taja, Jamova cesta 48, Ljubljana,
indeks, št. 11260170464, izdal Izobraževalni
zavod Hera v Ljubljani leto izdaje 2005.
gny‑226247
Žibert Janez, Lončarjev dol 4, Sevnica,
spričevalo o končani OŠ CPI Krško, št. I/14,
izdano leta 1998. gnp‑225960
Žitnik Mojca, Novine 35, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo o strokovnem izpitu
Medicinske fakultete Ljubljana, izdano leta
1983. m637

Ostale listine preklicujejo
Arnšek Urška, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18044019,
izdalamFF v Ljubljani. gnj‑225987
Atanacković Dragiša, Ulica Alekse
Šantiča 29, 21000 Novi Sad, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu št. 319/59,
izdalo Ministrstvo za zdravje, leta 1959.
gnq‑226230
Bahlen Metka, Ziherlova 42, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw‑225949
Beus Borut, Cilenškova 24, Ljubljana,
delovno knjižico. gns‑225953

Bizaj Leon, Gradnikove brigade 27, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnx‑225973
Bole Sašo, Lipiška cesta 14, Sežana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-3392/2006 s ser. številko 665,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gns‑226253
Bozja Klemen, Mali Lipoglav 21,
Šmarje-SAP,
študentsko
izkaznico,
št. 71000212, Biotehniška fakulteta.
gnm‑225984
Cimperman Primož, Povšetova ulica
104/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gng‑225990
Derbuc Darko, Čučkova 3, Ptuj, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-5723/00-97,
izdala
04.09.1997.
gno‑225982
Fajdiga Mojca, Murnova 13, Mengeš,
delovno knjižico. gnz‑225946
Furjanič Miran, Linhartova 98, Ljubljana,
ADR certifikat, št. 13735, veljavno do
3.6.2005. gnb‑225995
Gabrič Srečo, Sabinijeva 11, Koper
- Capodistria, evidenčni list za čoln, št.
26251-1670/80-01 za čol z reg. oznako
KP-1805. gne‑226042
Galičič Matjaž, Rašiška 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb‑225945
Gjura Anton, Srednja Bistrica 62,
Črenšovci, delovno knjižico, zap, št. 173, ser.
št. 43801, izdala UE Lendava. gng‑226240
Gojak Urška, Kotnikova ulica 29, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31990068, Fakulteta
za farmacijo. gnz‑226446
Groboljšek Božidar, Bohorska ulica 17,
Sevnica, plovno dovolenje, št. 26251-00335,
izdano 10.11.2005. gnm‑226234
GRUPA TRANSPORT d.o.o., Metava
40A, Maribor, dovililnic za države ROM
642-53-299106, RUS 643-03-510045, UA
804-03-147330 in MK III. 807-11 0005745.
gnn‑226233
Januzi Rama, Hruševska cesta 48a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx‑226248
Jazbec Milena, Bistrica ob Sotli 13, Bistrica
ob Sotli, delovno knjižico. gnj‑225937
Jermaniš
Anton,
Jagodje,
Ulica
proletarskih brigad 16, Izola - Isola, delovno
knjižico, izdana na ime Ivančević Toni.
gnw‑226299
Jurkovič Tamara, Vinski vrh 49, Miklavž pri
Ormožu, študentsko izkaznico, št. 81603017,
EPF Maribor. m621
Juvan Teja, Cesta 13. julija 20/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050302, izdala
FDV v Ljubljani. gns‑226353
Kajtazović Elena, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Ivančna Gorica. gni‑225988
Kerhlanko Varga Jože, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf‑225941
Kersnik Vilma, Planinska 7, Lesce,
delovno knjižico. gnu‑225951
Klobučar Egon Dušan, Maistrova 9, Lenart
v Slov.goricah, delovno knjižico. gnt‑225977
Kološa Matjaž, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv‑225950
Kump Rajko, Cesta dolomitskega odreda
54, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1465/99, ser. št.
621/99, izdala Uprava za pomorstvo v Kopru.
gng‑226265
Lazarevič Tamara, Tovarniška 115, Ceršak,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor,
št. 2874421445669. m634
Lesjak Anina, Rezijanska ulica 18,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnn‑226358
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Leskovec Mateja, Žabnica 34, Notranje
Gorice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-625-0/01-3640. gnf‑226016
Lovrič Miran, Ul. V. Vodopivca 7, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-03038, ser. št. 5381, izdala
Uprava za pomorstvo. gnt‑226127
Lovrič Miran, Ul. V. Vodopivca 7, Nova
Gorica, potrdilo o upravljanju z VHF GMDSS
postajo, št. 26292-00779, ser. št. 2004, izdala
Uprava za pomorstvo. gnq‑226130
Mahmutovič Rasim, Gažon 12a, Šmarje,
delovno knjižico. gnf‑226041
Mamić Azra, Titova 45, Jesenice,
delovne knjižice izdan na Muratović Azra.
gnb‑226045
Mencinger Saša, Celovška 106, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1465, ser.št. 4887, izdala Uprava za
pomorstvo v Kopru. gnt‑226227
Mlekuž Andreja, Jakčeva 37, Ljubljana,
dovoljenje kontrolnega letenja št. 0097/3019,
izdalo Ministrstvo za promet dne 21.07.2003
z veljavnostjo TWR Ljubljana do 27.07.2006.
gnd‑225943
Nuhijev Galičič Vera, Dragočajna 7/a,
Medvode, delovno knjižico. gnc‑225944
Osterc Mateja, Cenkova 17, Cerkvenjak,
vozno karto, št. 1563, izdal Certus. m635
Otrin Jan, Zaloška cesta 92, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tiska in
papirja v Ljubljani. gnw‑226224
Paščinski Viktor, Dvor 25, Ljubljana-Šentvid,
delovno knjižico. gno‑225932
Pečuh Mario, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
trovska šola v Ljubljani. gnr‑226054
Pestotnik Peter, Hruševka 2, Laze v
Tuhinju, delovno knjižico. gnj‑226037
Peterle Robert, Simončičeva ulica 2,
Trebnje, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu št. 608481.
gnh‑225939

Št.

Pevec Mojca, Olimje 8, Podčetrtek,
študentsko izkaznico, št. 61214273, Pedagoški
fakulteti Maribor. m632
Piltaver Polona, Vinje 33, Dol pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gne‑225967
Pirnat Tina, Kamnica 61, Dol pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gns‑226053
Pivić Ismet, Seča 74, Portorož - Portorose,
sezonsko delovno dovolenje, št. 0217248197.
gnd‑226368
Pogorevc Vinko s.p., Arclin 86, Škofja vas,
dovolilnico za Hrvaško 3. države - 191/11, št.
2168,5217,5218,5499,5500,5501,5502,5503,
5504. gnk‑225961
Pogorevc Vinko s.p., Arclin 86, Škofja vas,
dovolilnico za Avstrijo/tranzit EO6263 - s.št.
3633. gnn‑225962
Pogorevc Vinko s.p., Arclin 86, Škofja vas,
dovolilnico za Srbijo in Črno goro EO77362 - s
št. 5364. gni‑225963
Rajgelj Sebastjan, Cesta 27. aprila 25,
Ljubljana, delovno knjižico. gni‑226313
Rakar Izabela, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gng‑226090
Rekić Vanes, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gns‑226228
Ritlop Renato, Markovci 4, Šalovci, licenco
za tovorno vozilo za vozilo Mercedes Benz,
št. 004733NAC, reg. št. MS A7-583, izdana
3.11.2004. gni‑226238
Ritlop Renato, Markovci 4, Šalovci,
licenco za tovorno vozilo Mercedes Benz,
št. 004733NAC, reg. št. MS F7-560, izdana
3.1.2004. gnh‑226239
Sever Martina, Cesta 47, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 41990375,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnd‑226343
Simić Ana, Morsko 1, Kanal, študentsko
izkaznico, št. 04034380, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gnj‑226012
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Slapal Branko, Ljubljanska 59, Domžale,
delovno knjižico. gnx‑225948
Slapar Branivoje, Krakovska cesta 16,
Domžale, delovno knjižico. gnn‑226433
Stergulc Dušan, Mala vas 86, Bovec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3628/94. gnh‑226039
Šavli Berta, Ljubljanska 59, Domžale,
delovno knjižico. gny‑225947
Šeničnjak Barbara, Triglavska 28,
Bohinjska Bistrica, delovno knjižico.
gnt‑226252
ŠIROVNIK TIM & CO d.n.o., Senožeti
45/D, Dol pri Ljubljani, licence št. 1013731
za vozilo z reg. oznako LJ X3-44H, izdana
15.05.2006. gnp‑225956
Škofic Špela, Trstenik 32a, Golnik,
študentsko izkaznico, št. 09992610,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnc‑226244
Šuštaršič Urška, Kamnik pod Krimom
137, Preserje, študentsko izkaznico, št.
31990146, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnk‑226111
Šušteršič Marjan, Dolenja vas 54,
Cerknica, ADR certifikat, št. 21264 z
veljavnostjo do 2.4.2011. gnr‑225954
Tonica Vladka, Planinska 7, Lesce,
delovno knjižico. gnt‑225952
Urh Tomaž, Virmaše 32, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 18040497,
Filozozska fakulteta. gnr‑226112
Vukalić Anela, Ulica Viktorja Kejžarja 23,
Jesenice, študentsko izkaznico, št. 01002302,
Pedagoška fakulteta. gnl‑226235
Zgaga Petra, Bečanova 1B, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimanzija Vič.
gnd‑225968
Zupanc Davorin, Cesta na Rožnik 29,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03-346,
reg. št. IZ-612. gnh‑225989
Zupančič Luka, Puhtejeva ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20201395, Pravna fakulteta. gnw‑226249

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

4929
4929
4929
4930
4930
4930
4930
4953
4981
4999
4999
5002
5004
5005
5005
5011
5013
5018
5018
5022
5022
5022
5024

Javne dražbe

5038

Razpisi delovnih mest

5038

Druge objave

5050

Objave po Zakonu o političnih strankah

5058

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

5059

Evidenca statutov sindikatov

5059

Odločbe in sklepi po ZPOmK

5059

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

5059

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Sklepi skupščin

5060
5061
5062
5072
5072

Zavarovanja

5072

Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

5075
5075
5081
5081
5085
5085
5086

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

5086
5086

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

5088
5088
5088
5088
5091
5093
5093
5094

Stran

5096 /

Št.
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju!
Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,tako da s
klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še posebej uporabna
je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

POPUSTI
· ob nakupu vseh
letnikov hkrati vam
nudimo 20-odstotni
pupust
· ob nakupu vsaj petih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Z ALOŽBA

C E N I K za posamezni letnik

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si

Cena z DDV (20%)
v SIT

EUR

1 uporabnik

14.000

58,42

2–5 uporabnikov

19.000

79,92

6–10 uporabnikov

23.000

95,98

11–25 uporabnikov

31.000

129,36

26–50 uporabnikov

48.000

200,30

Število uporabnikov

A

R

O

Č

I

L

N

Nepreklicno naročam CD-ROM

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

Slovenska ulica 9
1000 Ljubljana

internet:
www.uradni-list.si

Cena za enega uporabnika za letnik 2005 je 14.000 SIT.

N

NAROČILA

tel.:

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Dav. zav.

DA

NE

I
Štev.
uporabnikov

C

A
Štev.
izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001

Podpis

2002
2003
2004
2005
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