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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 430-244/2006/3
Ob-18559/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo opreme za
medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov, št. 430-244/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava opreme za medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
333,333.333,33 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.20.00.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 29. 6. 2006.

30. 6. 2006

II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih: ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0516.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 431/06
Ob-18582/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
e-pošta: faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup: Coili za embolizacijo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: Coilli za embolizacijo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 135 mio
SIT/1 leto; 405 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.11.22-1.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: JN se odda
za 1 leto z možnostjo dvokratnega (2x) podaljšanja.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
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Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 1331/06
Ob-18784/06
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, kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
kontaktna oseba: Janez Skok, univ. dipl. inž.
el., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-014, faks 01/43-31-393,
elektronska pošta: janez.skok@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 31/06.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila je 200 mio SIT; javno
naročilo obsega dobavo 2 kosov transformatorjev 110/21/10,5 kV, 31,5 MVA.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: avgust 2006.
II.5) Drugi podatki:
Šifra NUTS: SI00E.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 31/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije

Gradnje
Ob-18378/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktna
oseba: Štefan Cigan, univ. dipl. ekon., Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Sloveni-

Stran
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ja, tel. 02/525-16-66, faks 02/525-16-14 ali
525-16-15.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja Glasbene šole v
Murski Soboti.
II.2) Kraj izvedbe: Murska Sobota.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: novogradnja glasbene šole v velikosti 1538 m2
(p+2).
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 280,000.000 SIT in 300,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2006,
– gradnje: september 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Mestna občina Murska Sobota

Storitve
Št. 344-04-115/2005

Ob-18358/06

Razveljavitev
Naročnik Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, obvešča, da javni razpis
»Vzdrževanje ulic, trgov in cest v Mestni
Občini Ptuj«, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1408/06, v celoti
razveljavi.
Mestna občina Ptuj
Ob-18503/06
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: Sabina Gregorinčič, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/311144 izbira izvajalca za zavarovalniške storitve.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.2.3) Kategorija storitve: 6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila je 497,905.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2006.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06/311144.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-137/2006-1.
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: 22. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 3511-1/2006-153

Javni razpisi
Blago
Št. 430-126/2006/20
Ob-18901/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo policijskega helikopterja za nadzor državne meje,
št. 430-126/2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12224/06 in št. 55/06, z dne 26. 5. 2006,
Ob-14856/06 (sprememba), se spremenijo
točke IV.3.3), IV.3.4) in IV.3.8) objave tako,
da se pravilno glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 13. 7. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43012606, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 7.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18574/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo in montažo notranje opreme za
oskrbovana stanovanja v Novi Gorici, objav
ljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne
16. 6. 2006, Ob-17132/06, se popravi točka
IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2006 ob 12. uri; Mestna občina
Nova Gorica – steklena dvorana.
Stanovanjski sklad MONG,
Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.

Ob-18915/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana, z nakupom na
leasing za obdobje 7 let«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11604/06, se spremenijo točke II.3),
III.2.1.2), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer
v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Spremeni se datum v 3. 2. 2007.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Spremeni se besedilo v naslednjem: za
besedami »naroči izdelavo bonitete ponudnika« se doda besede »za vse ponud
nike«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Spremeni se datum v 25. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:
Spremeni se datum v 25. 7. 2006 in število dni v 98.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
Spremeni se datum v 25. 7. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-18335/06
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 – Alenka
Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 028/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup DVB-T oddajnikov in pripadajoče
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 32.27.0000-6, dopolnilni besednjak:
32.34.4200-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.27.0000-6.
2) Kratek opis: DVB-T oddajniki.
3) Obseg ali količina:
– DVB-T oddajnik moči 1 kW – 1 kos,
– DVB-T oddajnik moči 500 W – 5 kosov.
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Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.27.0000-6.
2) Kratek opis: DVB-T oddajnika.
3) Obseg ali količina: DVB-T oddajnik
moči 250 W – 2 kosa.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.27.0000-6.
2) Kratek opis: DVB-T pretvornika.
3) Obseg ali količina: DVB-T pretvornik
moči 20 W – 2 kosa.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.4200-8.
2) Kratek opis: GPS referenčna sprejemnika.
3) Obseg ali količina: GPS referenčni
sprejemnik – 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
DVB-T oddajnikov in pripadajoče opreme
– po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe samo v naslednjih primerih:
– če bo skupna vrednost ponudbe (vsota
vseh sklopov, za katere oddaja ponudbo),
presegla 30,000.000 SIT oziroma 125.190
EUR – mora ponudnik predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT
oziroma 4.170 EUR;
– če bo skupna vrednost ponudbe (vsota
vseh sklopov, na katere oddaja ponudbo),
presegla 50,000.000 SIT oziroma 208.650
EUR – mora ponudnik predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT
oziroma 6.260 EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora biti
izdano s strani banke ali zavarovalnice, biti
mora brezpogojna, nepreklicno in plačljiva
na prvi poziv ter veljavna do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 028/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 028/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
028/2006.
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 028/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Št.

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Sklopa A, B:
1. ekonomska cena,
2. kvaliteta,
3. izkoristek,
4. garancija.
Sklop C:
1. ekonomska cena,
2. kvaliteta,
3. garancija.
Sklop D:
1. ekonomska cena,
2. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 30. 6. 2006 do
27. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 028/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 028/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-18356/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-85-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izbor dobavitelja pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov:
– sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško pohištvo,
– sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu,
– sklop 3: pisarniški stoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraji dobave so določeni
v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.10.00-5,
dopolnilni
besednjak:
E106-6.
2) Kratek opis: sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško pohištvo.
3) Obseg ali količina: količine posameznih dobav po posameznih lokacijah so natančno definirane v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 7. 2006.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.12.00-7.
2) Kratek opis: sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu.
3) Obseg ali količina: količine posameznih dobav po posameznih lokacijah so natančno definirane v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 10. 2006.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.11.14.20-2.
2) Kratek opis: sklop 3: pisarniški stoli.
3) Obseg ali količina: količine posameznih dobav po posameznih lokacijah so natančno definirane v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 10. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
posameznih dobav po posameznih lokacijah
so podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj);
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno (v primeru partnerskih ponudb
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mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(v primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj);
4. ponudnik ima poravnane davke in
prispevke (v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj);
5. ponudnik mora imeti za leto 2005 letni
prihodek vsaj v višini dvakratnika skupne
ponudbene vrednosti za vse sklope za katere oddaja ponudbo (v primeru partnerskih
ponudb lahko vsi partnerji skupaj (kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
6. referenčni pogoj za sklop 1: ponudnik
je v zadnjih treh letih (2004, 2005 in 2006)
uspešno opravil dobavo tipskega (standardnega) pisarniškega pohištva, v skupni vrednosti (ponudniki lahko prijavijo vse uspešne
dobave ne glede na posamezno vrednost
ali količino dobave), ki je enaka ali višja od
ponudbene vrednosti za ta sklop, poljubnim
naročnikom (končnim kupcem) (v primeru
partnerskih ponudb lahko vsi partnerji skupaj
(kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
7. referenčni pogoj za sklop 2: ponudnik
je v zadnjih treh letih (2004, 2005 in 2006)
uspešno opravil dobavo pisarniškega pohištva iz masivnega lesa izdelanega po meri,
v skupni vrednosti (ponudniki lahko prijavijo
vse uspešne dobave ne glede na posamezno
vrednost ali količino), ki je enaka ali višja od
ponudbene vrednosti za ta sklop, poljubnim
naročnikom (končnim kupcem) (v primeru
partnerskih ponudb lahko vsi partnerji skupaj
(kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
8. referenčni pogoj za sklop 3: ponudnik
je v zadnjih treh letih (2004, 2005 in 2006)
uspešno opravil dobavo pisarniških stolov,
v skupni vrednosti (ponudniki lahko prijavijo
vse uspešne dobave ne glede na posamezno vrednost ali količino), ki je enaka ali
višja od ponudbene vrednosti za ta sklop,
poljubnim naročnikom (končnim kupcem) (v
primeru partnerskih ponudb lahko vsi partnerji skupaj (kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
9. referenčni pogoj za sklop 1 in sklop
2: ponudnik mora izkazati vsaj 3 uspešno
opravljene dobave v zadnjih treh letih od
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roka za oddajo ponudb, v vrednosti posamezne dobave najmanj 3 mio SIT z DDV
za posamezen sklop (v primeru partnerskih
ponudb lahko vsi partnerji skupaj (kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
10. za vsak ponujen sklop: skladnost,
ponujene opreme, dobavnega roka in roka
montaže, z razpisno dokumentacijo in specifikacijami;
11. ponudnik razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, za
kvalitetno izvedbo predmetnega javnega
naročila v predvidenem dobavnem roku, in
sicer:
– ponudnik mora imeti v lasti ali posesti
poslovni prostor (ustrezno opremljen mizarski obrat) (pogoj se nanaša na sklop 2);
– ponudnik mora imeti redno ali pogodbeno zaposlena vsaj 2 mizarja (pogoj se
nanaša na sklop 2) oziroma ponudnik mora
imeti redno ali pogodbeno zaposlenega vsaj
1 mizarja (pogoj se nanaša na sklop 1);
– ponudnik mora imeti redno ali pogodbeno zaposleno vsaj eno osebo, ki opravlja
naloge prodaje pisarniškega pohištva;
– ponudnik mora imeti v lasti ali posesti
kombinirano ali tovorno vozilo, ki je primerno
za prevoz pisarniškega pohištva (v primeru
partnerskih ponudb lahko vsi partnerji skupaj
(kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če ponudnik takega
dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: potrdilo pristojnega davčnega urada,
na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije;

Ob-18360/06
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.

– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 5: razvidno iz obrazca A-4, točka 1.3.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 6: razvidno iz obrazca »Seznam dobav«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 7: razvidno iz obrazca »Seznam dobav«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 8: razvidno iz obrazca »Seznam dobav«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 9: razvidno iz obrazca A-4, točka 1.6. in
obrazca »Referenčno potrdilo«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 10: razvidno iz celotne ponudbene
dokumentacije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 11: razvidno iz obrazca A-11: Kapacitete.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisan dokumentacija je brazplačno dostopna na internenem naslovu www.mp.gov.si v rubriki
Javna 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: 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: 31. 7. 2006
ob 12.30; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

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
06/300945.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava uniform in
druge opreme mestnih redarjev za potrebe Mestnega redarstva, Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana, Inšpektorat, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 18.11.50.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.23.40.00-0, 18.22.32.00-0.
2) Kratek opis: hlače in svečani suknjič.
3) Obseg ali količina:
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Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlače – poletne – ženske
Hlače – poletne – moške
Hlače – zimske – ženske
Hlače – zimske – moške
Svečani suknjič – ženski
Svečani suknjič – moški

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

20
22
10
22
9
18

17
11
9
11
8
9

Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.32.10.00-5.
2) Kratek opis: srajce.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.
3.
4.

Srajca – poletna – ženska
Srajca – poletna – moška
Srajca – zimska – ženska
Srajca – zimska – moška

Okvirna
količina kom
za leto 2006

29
59
29
59

Okvirna
količina kom
za leto 2007

29
56
29
56

Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.42.30.00-0.
2) Kratek opis: kravata s sponko.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.

Kravata s sponko – ženska
Kravata s sponko – moška

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

23
53

23
52
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Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, dodatni predmeti: 18.22.31.00-9,
18.42.20.00-3, 17.28.11.10-9.
2) Kratek opis: jopica, šal, nogavice.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jopica – ženska
Jopica – moška
Šal – ženski
Šal – moški
Nogavice – poletne – ženske
Nogavice – poletne – moške
Nogavice – zimske – ženske
Nogavice – zimske – moške

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

9
18
3
6
50
125
50
125

10
9
8
14
50
125
50
125

Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, dodatni predmeti: 18.42.50.00-4,
18.51.10.00-4, 19.22.20.00-8, 18.51.20.00-1.
2) Kratek opis: pas, usnjene rokavice, usnjena torbica, delovni pas.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pas – ženski
Pas – moški
Usnjene rokavice – ženske
Usnjene rokavice – moške
Usnjena torbica – ženska
Usnjena torbica – moška
Delovni pas – ženski
Delovni pas – moški

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

16
36
4
16
5
8
10
25

10
18
6
4
3
5

Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.22.00.00-7.
2) Kratek opis: bunda in dežni plašč s kapuco.
3) Obseg ali količina:

Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, dodatni predmeti: 19.30.00.00-9.
2) Kratek opis: čevlji.
3) Obseg ali količina:

Zap.
Artikel
št.		
		

Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.
3.
4.

Bunda – ženska
Bunda – moška
Dežni plašč s kapuco – ženski
Dežni plašč s kapuco – moški

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

6
9
10
23

10
16
3
2

Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.44.33.00-9.
2) Kratek opis: kapa s ščitnikom z značko.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.

Kapa s ščitnikom z značko
– poletna
Kapa s ščitnikom z značko
– zimska

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

16

5

20

7

Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.44.33.00-9.
2) Kratek opis: klobuček z značko.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.
2.

Klobuček z značko – poletni
Klobuček z značko – zimski

Okvirna
količina kom
za leto 2006

12
7

Okvirna
količina kom
za leto 2007

6
6

1.
2.
3.
4.

Čevlji – poletni – ženski
Čevlji – poletni – moški
Čevlji – zimski – ženski
Čevlji – zimski – moški

Okvirna
količina kom
za leto 2006

Okvirna
količina kom
za leto 2007

13
28
5
8

13
27
8
19

Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0.
2) Kratek opis: odsevni brezrokavnik.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.

Odsevni brezrokavnik

Okvirna
količina kom
za leto 2006

35

Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak,
glavni predmet: 18.11.50.00-0.
2) Kratek opis: položajne oznake mestnega redarja.
3) Obseg ali količina:
Zap.
Artikel
št.		
		

1.

Položajne oznake mestnega redarja

Okvirna
količina kom
za leto 2006

140

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: do 31. 12. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazilo: 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 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:
Za sklop 1: hlače in svečani suknjič
Dokazilo: ponudniki naj v priloženo tabelo navedejo najmanj 3
pisna priporočila za hlače in najmanj 3 pisna priporočila za svečani suknjič, za obdobje zadnjih dveh let.
Za sklop 2: srajce
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj 3
pisna priporočila za srajce, za obdobje zadnjih dveh let.
Za sklop 3: kravata s sponko
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj
3 pisna priporočila za kravato s sponko, za obdobje zadnjih
dveh let.

Št. 1669/2006
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Ali je to javni naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1.) Uradno ime in naslov naročnika: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje tel.
03/42-578-50, faks 03/541-40-23, kontaktna oseba: Hermina Šket Matko, elektronska
pošta: cvd.golovec@cvd-golovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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Za sklop 4: bunda in dežni plašč s kapuco
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj 3
pisna priporočila za bundo in 3 pisna priporočila za dežni plašč s
kapuco, za obdobje zadnjih dveh let.
Za sklop 5: kapa s ščitnikom z značko
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj
3 pisna priporočila za kapo s ščitnikom z značko, za obdobje
zadnjih dveh let.
Za sklop 6: klobuček z značko
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj
3 pisna priporočila za klobuček z značko, za obdobje zadnjih
dveh let.
Za sklop 7: jopica, šal, nogavice
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj
3 pisna priporočila za jopico, najmanj 3 pisna priporočila za šal
in najmanj 3 pisna priporočila za nogavice, za obdobje zadnjih
dveh let.
Za sklop 8: pas, usnjene rokavice, usnjena torbica, delovni
pas
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj 3
pisna priporočila za pas, najmanj 3 pisna priporočila za usnjene
rokavice, najmanj 3 pisna priporočila za torbico in najmanj 3 pisna
priporočila za delovni pas, za obdobje zadnjih dveh let.
Za sklop 9: čevlji
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj 3
pisna priporočila za čevlje, za obdobje zadnjih dveh let.
Za sklop 10: odsevni brezrokavnik
Dokazilo: v priloženo tabelo navedite naročnike, za katere ste
izdelali odsevne brezrokavnike.
Za sklop 11: položajne oznake mestnih redarjev
Dokazilo: v priloženo tabelo navedite naročnike, za katere ste
izdelali položajne oznake.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih
redarjev (Uradni list RS, št. 103/05); Odredba o nošenju službene
uniforme, označbah in opremi mestnega redarja Mestne občine
Ljubljana.
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: 430-10/2006-16.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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 pravico do
uporabe 84. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Mestna občina Ljubljana

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je mogoče 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-1/2006.
II.1.6.) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov, po posameznih sklopih:

1. sklop: živilski proizvodi in živila,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: sadje in zelenjava,
4. sklop: jajca,
5. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa,
6. sklop: goveje in telečje meso,
7. sklop: svinjsko meso,
8. sklop: mesni izdelki,
9. sklop: kunčje meso,
II.1.7.) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
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CVD Golovec Celje, Na Golovcu 2, 3000
Celje,
Enota Hudinja, Zgornja Hudinja 74, 3000
Celje,
Enota Hudinja, Dobojska 47, 3000
Celje,
Enota Babno 20 a, 3000 Celje,
Enota Cesta na Ostrožno 101, 3000
Celje
in druge lokacije do 5 km od CVD Golovec, Na Golovcu 2, Celje.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1.) Celotna količina in obseg: za eno
leto.
1. sklop: živilski proizvodi in živila,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: sadje in zelenjava,
4. sklop: jajca,
5. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa,
6. sklop: goveje in telečje meso,
7. sklop: svinjsko meso,
8. sklop: mesni izdelki,
9. sklop: kunčje meso.
II.3. Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila; začetek 15. 9. 2006 in/ali konec 15. 9.
2007.
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:plačilo
blaga se izvaja mesečno, 30 dni po prejemu
zbirnega in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.
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 za vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1.) Pravni status - obvezna dokazila:
1. registracija pri sodišču (ali občini oziroma DURS) - izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni (priglasitveni list za s.p.),
2. odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če to zahtevajo predpisi),
3. dokazilo, da ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije, ki ni starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da ni bil ali, da ni v postopku
zaradi kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s
poslovanjem, ki ni starejše kot 30 dni (Ministrstvo za pravosodje).
III.2.1.2.) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, ki ni starejše
kot 30 dni,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen do 5. v mesecu za pretekli mesec,
3. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje iz razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in, da vse fotokopije ustrezajo originalom.
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III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. izjavo, da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
2. izjavo, da bo dobavljal blago na vse
lokacije, ki jih je naročnik navedel,
3. izjavo, da bo odzivni dan največ en
delovni dan,
4. izjavo, da ima organiziran nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih izdelkov, 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 – 50 točk,
2. raznovrstnost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 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 16. 8. 2006 do
10. ure.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun 01100-6030269746 pri UJP
Žalec s pripisom za namen JN-1/2006 razpisna dokumentacija in predložiti dokazilo
o vplačilu.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5.) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 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: 16. 8. 2006
ob 12. uri, CVD Golovec, Na Golovcu 2,
3000 Celje (v zbornici).
VI.1.) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5.) Datum, ko je bilo obvestilo poslano: 21. 6. 2006.
Center za varstvo in delo Golovec
Št. 423/06
Ob-18505/06
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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center

67-68 / 30. 6. 2006 /

Stran

5159

Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup sadja in
zelenjave.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup sadja in zelenjave.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
letna količina po posameznih sklopih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% ponujene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 60 dni od prejema
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2005/S183-180752 z dne 22. 9. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 8. 2006.
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Dokumentacija se plačuje: da; 10.000
SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 36 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2006 ob 10. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 41405-00056/2006
Ob-18520/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16
ga. Erker, faks 02/220-12-93.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
za potrebe Mariborske knjižnice, Pionirske knjižnice Rotovž.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mariborska knjižnica, Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 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
in montaža pohištvene opreme za potrebe Mariborske knjižnice, Pionirske knjižnice
Rotovž.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 10. 2006 do 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika;
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
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potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po
zakonu to dovoljenje zanj ni potrebno;
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti javno naročilo, ki je predmet tega
javnega razpisa
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih;
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
– izjava o razpoložljivih kapacitetah;
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del;
– certifikati, opisi in prospektni material
za ponujeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 24. 7. 2006 (osebno ali po pošti po predhodni pisni zahtevi).
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – oprema Mariborske knjižnice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 12.
ure, v glavi pisarni Mestne uprave Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
121.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-18538/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktni
osebi: Tatjana Kajin, Zmago Muller, Kolod-

vorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Tirnica 49 E 1 trdote 1080 MPa, – R320
Cr 2.600 m;
Tirnica 49 E 1 trdote 1175 MPa, – R350
HT 12.000 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP na mesta razklada,
ki so navedena v razp. obr. 9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Tirnica 49 E 1 trdote 1080 MPa, – R320
Cr 2.600 m;
Tirnica 49 E 1 trdote 1175 MPa, – R350
HT 12.000 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva sklenitve pogodbe oziroma do zadnje dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
13,730.000 SIT ali 57.300 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. 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 10. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT+ 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
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Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 21 EUR na devizni račun NLB, d.d. IBAN: SI 56029230019346887,
SWIFT: LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo
je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o
plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 13. ure
v tajništvo Centra za nabavo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-18539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktni
osebi: Tatjana Kajin, Zmago Muller, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Postavka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vrsta materiala
Standard
Spojka S 45 S49; DŽ 2a
JŽS G1.131
Ploščica pritrdilna za K pritrditev DŽ 8b
JUS P.B1.170
Vijak spojni z matico S 45 S 49 M24x130 DŽ 3a
JŽS G1.310
Vijak T za pritrditev »K« M22x65 – DŽ 11a
JŽS G1.315UIC 864-2
Podložka dvojna elastična 24, DŽ 70
JŽS G1.326UIC 864-3
Tirfon, L= 150 mm DŽ 12
JŽS G1.341UIC 864-1
Tirfon, L= 160 mm, DŽ 12
JŽS G1.341UIC 864-1
Tirfoni za kape na lesenih pragih 18x110
JUS P.B1.121
Objemke za Mathee naprave (l+d)
JŽS G1.070
Kapa za leseni prag – komplet
JŽS G1.071
Mathee naprava proti vzd. pomiku tir. S 49 les. prag
JŽS G1.070
Vijak za spajanje pod. pragov pri kretnicah M16x200
JŽS G1.301
Vijak za spajanje dv. pragov pri kretn. M16x560
JŽS G1.301
Podložka DŽ 15a za dvojne in podaljš. prage 80x90
JŽS G1.328
Spojka tirnična UIC54 E
UIC 864-8
Kretniški vijak-spojni M26x200		
Kretniški vijak-spojni M26x240		
Kretniški vijak-spojni M26x260		
Kretniški vijak-spojni M26x300		
Kretniški vijak-spojni M26x340		
Kretniški vijak-spojni M26x380		
Kretniški vijak-spojni M26x440		
Matica M24 za kretniški vijak
JŽS G1.331
Kretniški vijak-spojni M24x180
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x190
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x200
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x210
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x220
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x240
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x250
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x260
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x270
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x280
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x290
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x300
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x310
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x320
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x330
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x340
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x350
JŽS G1.310 UIC 864-2
Kretniški vijak-spojni M24x360
JŽS G1.310 UIC 864-2

Kosov
50
16.000
250
16.000
48.000
171.300
32.000
11.600
50
5.000
1.018
250
240
880
2
50
5
19
10
5
10
10
280
80
76
95
85
95
27
24
45
35
53
20
48
17
37
20
55
35
35
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Vrsta materiala
Kretniški vijak-spojni M24x370
Kretniški vijak-spojni M24x380
Kretniški vijak-spojni M24x390
Kretniški vijak-spojni M24x400
Kretniški vijak-spojni M24x410
Kretniški vijak-spojni M24x420
Kretniški vijak-spojni M24x430
Kretniški vijak-spojni M24x440
Kretniški vijak-spojni M24x450
Kretniški vijak-spojni M24x460
Kretniški vijak-spojni M24x470
Kretniški vijak-spojni M24x480
Kretniški vijak-spojni M24x490
Kretniški vijak-spojni M27x220
Kretniški vijak-spojni M27x260
Kretniški vijak-spojni M27x280
Kretniški vijak-spojni M27x300
Kretniški vijak-spojni M27x340
Kretniški vijak-spojni M27x380
Kretniški vijak-spojni M27x400
Kretniški vijak-spojni M27x440

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HSŽ, Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse ali
posamezne postavke.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: materiali za vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog – po specifikaciji v Prilogi I,
oziroma 2.1.6) točka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: največ 12 mesecev od dneva sklenitve pogodbe oziroma do zadnje
dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija: 8,320.000 SIT ali 34.700
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. plačilni rok.
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Standard
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2
JŽS G1.310 UIC 864-2

Kosov
10
40
18
45
25
22
13
29
12
20
15
25
5
4
4
4
4
4
4
4
2

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 20. 7. 2006 od 8.
do 9. ure.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 21 EUR na devizni račun NLB, d.d. IBAN: SI 56029230019346887,
SWIFT: LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo
je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o
plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 13. ure

v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 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 30. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26..06. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 430-158/2006/8
Ob-18560/06
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.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za

notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo policijskega
plovila, št. 430-158/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: PU Koper.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava novega, serijsko izdelanega policijskega plovila ter izvedba usposabljanja. Nabavlja
se gumijasto plovilo, s trdim dnom in (najmanj) dvema motorjema ter kabino/nadstreškom, za opravljanje policijskih nalog na
morju. Dolžina vodne linije plovila je od 8 do
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10 metrov. Plovilo mora biti konstrukcijsko
izvedeno tako, da je sposobno za varno
plovbo v odprtem plovnem območju (kategorija oziroma klasa B) in mora biti glede
na plovno območje opremljeno z ustrezno
opremo, skladno s Pravilnikom o čolnih
in plavajočih napravah (Uradni list RS, št.
45/02, 42/05) ter tehnično specifikacijo. Podrobnejši opis in zahteve naročnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.10.00.00–5.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabavlja se plovilo z (najmanj) dvema izvenkrmnima motorjema in opremo. Podroben
opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
Naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila
v celoti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 40,800.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 10. 2006, zaključek 15. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– obrtno dovoljenje (če je po OBRZUPB1 potrebno) in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– poročilo pooblaščenega revizorja (če
je, glede na ponudbeno vrednost, potrebno).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– tehnični načrt plovila;
– potrdilo, da je plovilo grajeno v skladu
z ustrezno direktivo in standardom (za kategorijo plovbe B);
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– podrobne tehnične podatke plovila in
opreme ter drugo gradivo;
– seznam najpomembnejših poslov oziroma dobav izdelovalca plovila s področja
predmeta javnega naročila.
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: 430-158/2006.
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: 4. 8. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015806, 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: 7. 8. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/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 (uprav-
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nim 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): navedeni so
predvideni datumi začetka in zaključka naročila oziroma dobave.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o oddaji
naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18580/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič, Vojkova 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-18-71, 041/678-683,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta: matjaz.sustersic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-71,
041/678-683, faks 01/306-18-83, elektronska pošta: matjaz.sustersic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Pavlovič, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-50,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta: zdenka.pavlovic@ljubljana.si.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Gasilska
zveza Ljubljana, kontaktna oseba: Iztok
Zajc, Vojkova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-20-48, faks 01/234-20-40.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gasilskih zaščitnih oblek, gasilskih zaščitnih škornjev, gasilskih zaščitnih čelad in gasilskih zaščitnih kapuc
(podkap).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 13, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: gasilske zaščitne obleke,
tipizirane s strani Gasilske zveze Slovenije,
vetrovke in hlače, vodo odbojna membrana
v sestavi 100% ePTFE.
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3) Obseg ali količina: 200 oblek (kompletov vetrovk in hlač).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 15. 10. 2006.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: gasilski zaščitni škornji,
tipizirani s strani Gasilske zveze Slovenije.
3) Obseg ali količina: 200 parov
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 15. 10. 2006.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: gasilske zaščitne čelade,
tipizirane s strani Gasilske zveze Slovenije.
3) Obseg ali količina: 200 čelad.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 15. 10. 2006.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: gasilske zaščitne kapuce (podkape), izpolnjevati morajo zahteve
evropske norme EN 13911.
3) Obseg ali količina: 300 kapuc (podkap).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 15. 10. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 200
gasilskih zaščitnih oblek, 200 parov gasilskih zaščitnih škornjev, 200 gasilskih zaščitnih čelad in 300 gasilskih zaščitnih kapuc
(podkap).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 10. 2006, konec
30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
3% od ocenjene vrednosti.
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o
javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava 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, 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
poslovno in finančno sposoben; ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in v
preteklih šestih mesecih do vštevši datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima
blokiranega poslovnega računa. Dokazila:
– za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimese-
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čju posloval uspešno in ima poravnane vse
svoje zapadle obveznosti;
– za fizične osebe: originalno potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe
in izjavo, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna cena za blago po posameznem sklopu, 90%,
2. reference, 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do odpiranja ponudb,
vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Cena: 5.000
SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun številka 02085-0010627588, s pripisom JR 01/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 9. 2006 do
10.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 11. uri, Gasilska zveza Ljubljana, Vojkova
19, učilnica v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Gasilska zveza Ljubljana
Št. 17
Ob-18728/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba, Jani Erklavec, Povšetova 6, 1104
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
01/477-96-00, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-92, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
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: JR B 7/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava dveh plinskih agregatov moči po
1 MW na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.83.64.10-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JR je 320,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 koledarskih dni (od oddaje naročila); začetek 4. 9. 2006 in konec
4. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – 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 bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
Možno
število
točk

1. cena brez davka
100 točk
2. stroški servisiranja
20 točk
3. vzdržljivost stroja
10 točk
4. garancijski rok za celoten stroj
5 točk
5. dobavni rok
20 točk
6. specializirano osebje
za servisiranje stroja,
opremljenost servisnih ekip
in zaloga rezervnih delov
5 točk
7. odkup obstoječih plinskih
agregatov 1,2
20 točk
Skupaj, največje možno
število točk
180 točk
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 8. 2006, od
ponedeljka do petka, od 9. do 14. ure. Cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
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d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR B 5/05 in identifikacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 16. 8. 2006 ali 52
dni od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006,
ob 9. uri, Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-18749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-43-36,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A – bukovi tirni pragovi dim.
26x16x260 cm – 12.000 kosov,
– sklop B – hrastovi kretniški pragovi
(razne dimenzije) – 347,258 m3,
– sklop C – hrastovi mostovni pragovi
(razne dimenzije) – 368 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije (SVP
in delovišča).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – 12.000 kosov bukovi tirni
pragovi,
– sklop B – 347.258 m3 hrastovi kretniški
pragovi,
– sklop C – 368 kosov hrastovi mostovni
pragovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 6. 2006 in/ali konec
15. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10,000.000 SIT ali
41.667 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB
d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 25 EUR
na devizni račun NLB d.d., IBAN: SI
56029230019346887, SWIFT: LJBA SI 2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 do 14.
ure; v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska ul. 11, 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 14. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-1210-2/2006-441
Ob-18757/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žužemberk, kontaktna oseba:
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Dare Pucelj, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/388-51-80, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430 – 1211/2006-441.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Podružnično šolo z vrtcem, telovadnico in javno
knjižnico na Dvoru pri Žužemberku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: podružnična šola z vrtcem,
telovadnico in javno knjižnico na Dvoru pri
Žužemberku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da:
– sklop 1: dobava in montaža opreme za
šolo, vrtec in javno knjižnico;
– sklop 2: dobava in montaža opreme
za kuhinjo;
– sklop 3: dobava in montaža opreme za
telovadnico.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 15. 8. 2006, zaključek 10. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– originalna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti,
– originalna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– prvi obrok v višini 30% od vrednosti
posla v roku 30 dni od izstavitve računa, ki
ga izvajalec izstavi po uspešni primopredaji
dobavljene in montirane opreme,
– preostanek pogodbene obveznosti pa
v štirih enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo
vsake tri mesece, šteto od zapadlosti prvega obroka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo pri pristojnem organu države ali
drugem organu.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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
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ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
4. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
5. Da predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune, s podatki o njegovi
solventnosti, ki morajo hkrati vsebovati tudi
zagotovilo, da račun ponudnika v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran, oziroma, da je
vključno do dneva sestavitve obrazca št. dni
blokade enako 0.
6. Da predloži izjavo v skladu s 5. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
7. Da predloži izjave vseh svojih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da ima do njih pravočasno
poravnane vse zapadle obveznosti oziroma
v primeru, da podizvajalcev nima, ponudnik
poda pisno izjavo, da ponudnik ne bo imel
podizvajalcev.
8. Da predloži seznam in potrdila referenc za dobave in montaže opreme za
osnovne šole. Kot dokazilo velja seznam
referenc in potrjene reference s strani naročnikov tovrstne opreme. Pogoj za priznanje
sposobnosti ponudnika je, da je v letih 2004,
2005 in 2006 opremil vsaj dve osnovni šoli,
pri čemer mora biti pogodbena vrednost posameznega javnega naročila za ponudbo
po posameznih sklopih: za sklop 1. nad 20
milijonov tolarjev, za sklop 2. nad 15 milijonov tolarjev in za sklop 3. nad 10 milijonov
tolarjev. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti in vrednotenju po merilih upošteval
samo potrjene reference.
9. Da izpolni, žigosa in podpiše vzorec
pogodbe, da sprejme navodila za izdelavo
ponudbe in sprejme pogoje iz razpisne dokumentacije.
10. Da predloži izpolnjen predračun s popisom in specifikacijo opreme.
11. Da predloži izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih.
12. Da predloži izjavo v skladu s 54. členom Zakona o javnih naročilih.
13. Da kot podjetnik predloži obrazec
BON-1/P ali kot samostojni podjetnik obrazec BON – 1/SP za leto 2005, iz katerega
mora biti razvidno, da v letu 2005 ni izkazal
izgube iz poslovanja in da je bilo število
dni blokad transakcijskih računov v preteklih
6 mesecih, vključno do dneva sestavitve
obrazca enako 0.
14. Da predloži izjavo, da je skladno z
zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko
in finančno sposoben izvesti zadevno javno
naročilo.
15. Da predloži obrazec predstavitve ponudnika.
16. Da predloži izpolnjen obrazec ponudbe.
17. Da predloži krovno izjavo ponud
nika.
18. Da predloži izpolnjen obrazec o odpravi računskih napak in dodatnih pojas
nilih.
V primeru ugotovljene nenamerne napake med vsebino objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila naročnika, so merodajne navedbe iz razpisne
dokumentacije.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na (natančneje v razpisni dokumentaciji): B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80 točk,
2. reference 10 točk,
3. garancija 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na št. podračuna EZR: 01393
– 0100015568 pred osebnim dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije
ter s pripisom »oprema za šolo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 9. uri, Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, sejna dvorana v pritličju
stavbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Žužemberk
Ob-18760/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Tatjana Gregorčič, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-50-170 (171), elektronska pošta:
tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: nakup opreme za inkubator za
diagnostično in terapevtsko biotehnologijo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup naslednje opreme za inkubator za diagnostično in terapevtsko biotehnologijo:
1. Suhi sterilizator (sušilnik):
– zunanje dimenzije: 590 x 560 x 600
mm (ŠxVxG);
– notranje dimenzije: 355 x 335 x 415
mm (ŠxVxG);
– delovni volumen: 49 l;
– število vgrajenih polic/možnih: 2/4;
– temperaturno področje: sobna temp.
+5ºC do 300ºC;
– prikaz temperature: digitalni, 0,1ºC;
– stabilnost temperature: pod +/-0,2ºC;
– homogenost temperature: 100ºC
pod+/-2ºC, 200ºC pod+/-3,45ºC;
– temperaturna sonda: PT100;

– regulacija temperature: mikroprocesor,
PID;
– cirkulacija zraka: naravna (brez ventilatorja);
– vrata: enokrilna, kovinska;
– časovnik: vgrajen;
– priključna moč: 1200W/230 V-50 Hz.
2. Inkubator za bakterije:
– zunanje dimenzije: 725 x 725 x 660 mm
(ŠxVxG);
– notranje dimenzije: 490 x 500 x 475 mm
(ŠxVxG);
– delovni volumen: 116 l;
– število vgrajenih polic/možnih: 2/6;
– temperaturno področje: temperatura
okolice +5ºC do 100ºC;
– prikaz temperature: digitalni, 0,1ºC;
– stabilnost temperature: pod +/-0,1ºC;
– homogenost
temperature:
37ºC
pod+/-0,6ºC;
– temperaturna sonda: PT100;
– regulacija temperature: mikroprocesor,
PID;
– cirkulacija zraka: naravna (brez ventilatorja);
– vrata: dvojna, kovinska in notranja steklena;
– časovnik: vgrajen;
– priključna moč: 400W/230 V-50 Hz.
3. Tehtnica:
– analitska: interna kalibracija, program
za štetje, rezultate odčitava tudi v odstotkih
(za določevanje vlage), priključek na računalnik in tiskalnik;
– tehtalna plošča: fi 80 mm;
– območje tehtanja: 120 g;
– natančnost: 0,1 mg;
– napajanje: 230 V.
4. Elektronska tehtalna plošča: 130 x
130 mm:
– območje tehtanja: 1000 g;
– natančnost: 0,1 g;
– napajanje: 230 V ali baterijsko.
5. Aparat termoblok:
– s termoblokom, stojalom IsoTherm in
hladilnim paketkom IsoTherm za 0°C, vse
troje za 24 x 1,5 ml epruvet;
lastnosti:
– temperaturna nastavitev: med 4°C nad
sobno temperaturo in 99°C;
– najmanjši interval nastavitve: 1°C;
– frekvenca mešanja: od 300 do 1400
tresljajev/min;
– natančnost inkubacije: ±1°C v področju med 20°C in 45°C ter ±2°C pod 20°C
in nad 45°C;
– hitost ogrevanja: ca. 5°C/min;
– mešalni zamah: 3 mm;
– električna napetost: 100-240 V,
50-60 Hz;
– priključna moč: 90 W;
– serijski vmesnik: RS-232;
– dimenzije: 16,5x24x13,5 cm;
– teža: 2,4 kg.
6. Laminarij s podstavkom:
– zunanje dimenzije: 1290 x 795 x 1400
mm (ŠxGxV);
– delovni prostor: 1255 x 620 x 650 mm
(ŠxGxV);
– maks. priključna moč: 2000 W;
– maks. priključna moč na vtičnico:
550 W;
– pretok zraka: 0,4 m/s;
– napetost: 230/50 V/Hz;
– teža: 260 kg;
– dimenzije filtra: 1220 x 610 x 69
(DxGxV);
– konstrukcija iz jeklene pločevine (prašno lakirana RAL 9010);
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– delovna površina iz nerjaveče pločevine – sestavljivi segmenti;
– osvetlitev delovnega prostora z FLUO
lučjo;
– prednje steklo iz večplastnega, varnostnega stekla;
– ultra-vijolična luč;
– krmiljenje funkcij z mikroprocesorjem
(delovni parametri, alarmne meje…);
– kontrolna plošča za vodenje delovnih
parametrov;
– stopnja kvalitete absolutnega delovnega: 99,999% učinkovitost pri 0,3 μ delcih;
– dve električni vtičnici vgrajeni v zadnjo
steno delovnega prostora.
7. Stresalnik:
– zunanje dimenzije: 355 x 230 x 345 mm
(ŠxVxG);
– hitrost stresanja: od 0 do 300 min-1;
– amplituda: 10 mm;
– sprememba hitrosti: brezstopenjska;
– način stresanja: krožno ali levo-desno
(priložen adapter);
– velikost stresalne plošče: 315 x 315 mm;
– časovnik: 0–60 min;
– priključna moč: 100W/230 V-50 Hz.
8. Elektroforeza in napajalnik:
– horizontalna elektroforeza z nosilcem
in glavničkom;
– ustrezen napajalnik.
9. Invertni mikroskop:
– binokularni tubus;
– kondenzor 0.30:
– okular 10x;
– objektiv E plan 4x;
– objektiv E plan 10x;
– objektiv E plan 20x;
– filter »blue glass« (45 mm);
– filter »ground glass« (45 mm);
– filter »green inteference« (45 mm).
10. »Ultrasonic disintegrator«:
– zvočno izolirana enota;
– možnost uporabe 3 titanovih sond za
širok spekter aplikacij;
– visoko-frekvenčni 23kHz generator;
– 10 min štoparica;
– prozorna vratca;
– za vzorce med 2 ml in 100 ml ter kontinuiran pretok.
11. Oprema laboratorija (42 m2):
– 4 vrtljivi stoli brez naslonjala;
– omara za kemikalije: 600 x 550 x
2000 mm (ŠxGxV);
– visoka omara s pladnji: 900 x 550 x
2000 mm (ŠxGxV);
– visoka omara s predali v spodnji polovici: 900 x 550 x 2000 mm (ŠxGxV);
– 2700 mm keramičen sredinski pult z
vodovodnimi, električnimi in plinskimi instalacijami (3 x 1350 mm);
– 1350 mm keramičen sredinski pult z
RF koritom (600 mm) in vodovodnimi, električnimi in plinskimi instalacijami (1950 x
1350 x 900 mm); (DxŠxV);
– 1600 mm dolgi pult (kerrock) z vgrajenim RF koritom.
12. Sestavljiv spektrofotometer:
1. QE65000 spectrometer detector:
– dimenzije: 182 mm x 110 mm x
47 mm;
– teža: 1050 gramov;
Detektor:
– detektor: Hamamatsu S7031-1006;
– območje delovanja: 200-1100 nm;
– piksli: 1024 x 58 (1044 x 64 total
pixels); 24.6 µm square size;
– pixel size: 24.576 μm square size;
– občutljivost: 22 electronov/šteto na valovno dolžino; 250 nm: 26 photonov/štetje;
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Spektroskopsko:
– optična resolucija: ~0.14-7.7 nm
FWHM;
– razmerje signal šum: 1000:1 (at full
signal);
– A/D resolucija: 16 bit;
– dinamično območje: 7.5 x 109 (system),
25000:1 za eno detekcijo signala;
– integration time: 7 ms to 15 minutes;
– stray light: <0.08% at 600 nm; 0.4%
at 435 nm.
Elektronske lastnosti:
– poraba energije: 500 mA @ 5 VDC
(no TE cooling); 3 A @ 5 VDC (with TE
cooling);
– hitrost prenosa podatkov: celotno skeniranje 7 ms preko USB 2.0, 18 ms preko
USB1.1.
Temperatutno hlajenje:
– temperaturne omejitve: -15 şC to
50.0 şC; no condensation;
– nastavitve: Softwaresko kontorlirano;
najnižja temperatura 40 şC pod sobno T,
to -15 şC;
– stabilnost: +/-0.1 şC v <2 minutah.
2. filter za detektor že inštaliran v detektorju;
3. HR2000 uklonska mrežica (območje
200-1100 nm);
4. vhodna odprtina 25-mikronska;
5. Cross-platform Spectroscopy Operqating Software;
6. nosilec za kivete (4-strani), za 1cm
dolžino optične poti;
7. CW
Xenonova
žarnica,
35W,
185-2000 nm, 1000 ur;
8. optični kabli 455um.
13. Črpalka Knauer »Smartline pump
1000«:
– tip: dvobatna črpalka iz inertnega materiala;
– maksimalni tlak: 400 bar;
– območje delovnih pretokov: 0,001 mL/min
do 9,999 mL/min;
– natačnost pretokov < 0,5%;
– dimenzije: 226 x 135 x 390 mm;
– teža: 5,3 kg;
– dušilec pulzov: enota za dušenje pulzov;
– pribor za popravila;
– CIP zamenjave.
14. Merilnik kontaktnih kotov:
– digitalna video kamera: FireWire, IEEE
1394;
– največja hitrost slikanja: 10 fps;
– ročna injekcija z iglo, Hamilton 1 ml;
– one Touch Dispenser za avtomatično
merjenje kontaktnih kotov;
– software za obdelavo meritev;
– software za izračun proste energije
površin.
15. Spin coater:
– premer delovne komore: 216 mm;
– velikost diska za nanos substrata: Φ
150 mm;
– digitalno programiranje hitrosti, pospeškov, časa in števila vrtljajev (100-8000
rpm);
– ohišje odporno na različna organska
topil;
– 2 nosilca za velike (100 mm) in male
(<10 mm) vzorce;
– vakuumska črpalka (220 V, 50/60 Hz);
– prednastavitev za delo v digestorijih,
pri različnih atmosferah.
16. Merilec obstojnosti in trdote:
– polsferična kroglica s premerom 1
mm;
– avtomatizirano merjenje, možnost nastavljanja jakosti praskanja površine.

67-68 / 30. 6. 2006 /

Stran

5167

17. Fotokemični reaktor:
– zunanje dimenzije: 40 x 36 x 36 cm
(VxŠxG);
– notranje dimenzije: valj, 40 cm dolg,
premer 25 cm;
– vir UV sevanja: 16 kom nizkotlačnih
živosrebrnih sijalk (370 mm x 25 mm) z
maksimumom emisije pri 350 nm (UVA področje);
– temperatura delovanja: 37 ºC, temperaturo zagotavlja ventilator;
– reaktor je mogoče uporabljati v vertikalni in horizontalni legi;
– reaktor ima vgrajen »vrtiljak« (merrygo-round) za enakomerno obsevanje do 30
vzorcev hkrati. Hitrost vrtenja je 5 rpm;
– odprtina za dostop do vzorcev: z zgornje ali s spodnje strani;
– priključna moč: 400 W/ 110 V – 50
Hz, potreben dodaten transformator za naše
omrežje.
18. Sistem za deionizirano vodo:
– sistem za pripravo ultra čiste vode kvalitete 18.2 MΩ-cm iz vodovodne vode. TOC
<10 ppb; bakterij <1 CFU/ml z POU filtrom;
– čistilna tehnologija: reverzna ozmoza,
185 nm UV sterilizacija ter deionizacija;
– kapaciteta: 7l/h;
– plus 25 l rezervoar s 5 stikali za merjenje nivoja;
– plus predfilter 5 um.
19. Sistem za detekcijo genov
Resolicija kamere 640 x 480; mega-piksli 0.3; A/D 12 bit/16 bit; črnobela skala
4096/65536; dinamični razpon 3.6/4.8; ohlajevalni sistem. Vključeno: ročni zoom f1.0
leče 5.7–34.2 mm MANZOOM-1/3/GX 315,
UV filter (550–640 nm) UV trans 20 x 20 cm
(302 nm), zaslon nevtralnega polja, »Gene
Tools« program, dodatna kopija »Gene
Tools« in »Gene Snap« programov, 3 pozicijski nosilec za filter (z enim UV filtrom).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000
Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina javnega naročila obsega vso opremo, navedeno od točke 1 do 18 pod rubriko
II.1.6). Ponudnik lahko poda ponudbo za
celoten obseg naročila ali le za posamezne
kose opreme. Naročnik si pridržuje pravico,
da za posamezne dele opreme, določene
v točkah od 1 do 18 pod rubriko II.1.6), ne
izbere ponudnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 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: naročnik
bo poravnal obveznosti skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna za leto
2006 in 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:
– ponudnik mora biti registriran oziroma
vpisan pri pristojnem sodišču oziroma drugem organu;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
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tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, niti ne
sme biti zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudb (samo za pravne osebe);
– potrdilo, da o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe (samo za fizične
osebe – samostojni podjetniki posamez
niki);
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
kolikor je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe:
– obrazec BON-1/P.
Za fizične osebe:
– davčna napoved iz dejavnosti, potrjena
s strani pristojne izpostave DURS vključno z
bilanco stanja iz uspeha,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnave vse obveznosti iz naslova
davkov in prispevkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe.
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 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 12. ure
ali 21 dni od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski ali angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2006 ali 2 meseca in 6
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči predstavniki ponudnika, na
podlagi ustreznega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 13. uri; v Zeleni dvorani stavbe Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vse dodatne
informacije dobite na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodar-
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stvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, tel. 05/33-50-170 (171), email: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 199
Ob-18773/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba:
Terezija Keršmanc, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-21,
faks 00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.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: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386/(0)5/373-44-21,
faks 00386/(0)5/377-36-51, elektronska pošta: psihiatrija@pb-idrija.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01-301/1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Vrednost javnega naročila je 125,000.000
SIT.
Sklopi prehrambenega blaga so:
1. meso,
2. perutnina, puranje meso in izdelki,
3. drugi mesni izdelki,
4. ribe in morski sadeži,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. konzervirani izdelki,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. pijača,
9. testenine,
10. razno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 10. 2006, konec 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 60 dni od dneva izstavitve
zbirnega računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 01-301/1-2006.
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: pred dvigom
razpisne dokumentacije na TRR PB Idrija:
01100-6030276924 z navedbo ID številke
in številke JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 ali 50 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 21. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 9. uri; sejna soba v upravni stavbi Psihiatrične bolnišnice Idrija.
VI.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: 23. 6. 2006.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-18780/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.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: 16-38/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema:
– sklop 1. računalnik namizni – 1,
– sklop 2. računalnik namizni – 2,
– sklop 3. računalnik namizni – 3,
– sklop 4. računalnik namizni – 4,
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– sklop 5. računalnik prenosni,
– sklop 6. LCD zaslon,
– sklop 7. tiskalnik laserski – črno belo
tiskanje,
– sklop 8. tiskalnik termični,
– sklop 9. strežnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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: računalniška oprema:
– sklop 1. računalnik namizni – 1 (80
kosov),
– sklop 2. računalnik namizni – 2 (6 kosov),
– sklop 3. računalnik namizni – 3 (1
kos),
– sklop 4. računalnik namizni – 4 (1
kos),
– sklop 5. računalnik prenosni (5 kosov),
– sklop 6. LCD zaslon (25 kosov),
– sklop 7. tiskalnik laserski – črno belo
tiskanje (30 kosov),
– sklop 8. tiskalnik termični (36 kosov),
– sklop 9. strežnik (2 kosa).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja: zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti brez DDV in z rokom veljavnosti
90 dni od datuma določenega za dostavo
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 6 enakih
zaporednih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo
v 30 dneh po datumu uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po obojestranskem
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku, ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
3. izjavo, da nudi naslednje plačilne pogoje: 6 enakih zaporednih brezobrestnih
mesečnih obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po datumu uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po
obojestranskem podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da ponujena oprema izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v razpisni dokumentaciji;
2. tehnična dokumentacija, na podlagi
katere bo naročnik preveril skladnost ponujene opreme z naročnikovimi strokovnimi
zahtevami – natančen opis (v slovenskem
jeziku) ali prospektni material (v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku);
3. izjava, da bo za sklop 1 zagotovil 20
– dnevni dobavni rok od podpisa pogodbe,
za ostale sklope pa 30 – dnevni dobavni rok
od podpisa pogodbe;
4. izjava, da bo dostavil opremo ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto – razloženo v prostore naročnika;
5. izjava, da zagotavlja pooblaščen in
usposobljen servis v Republiki Sloveniji, ki
ima pooblastilo za pogodbeno vzdrževanje
od proizvajalca opreme;
6. izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak v garancijskem in pogarancijskem obdobju;
7. izjava, da zagotavlja testiranje vzorcev
ponujenega blaga;
8. izjava, da nudi najmanj 36 mesečno
garancijo;
9. izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih
delov še najmanj 5 let po izteku garancijskega roka;
10. seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti;
11. izjava, da zagotavlja šolanje naročnikovega osebja za pravilno uporabo opreme;
12. zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
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Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-38/06.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije naročniku poslati na faks
07/332-10-95.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 datuma določenega za
dostavo ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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: 26. 6. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-18787/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-270.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 11,000.000 SIT.
Sklopi so: meso in mesni izdelki – mleko in
mlečni izdelki – kruh – slaščičarski izdelki –
sveže in suho sadje – zamrznjena zelenjava
– zamrznjena živila – konzervirano sadje in
zelenjava – ostalo prehrambeno blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti:
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 21. 7. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Dijaški dom Ptuj
Ob-18788/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-271.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sistema za objektivizacijo in kontrolo gibanja. Sklop: integralni sistem za
neposredno analizo gibanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za šport.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 17,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti:
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 12.05; ZTI, Ptujska 19.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Ob-18789/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Miren, Miren 140, 5291 Miren.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-269.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga v vrednosti 42 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Miren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 42 mio SIT. Sklopi
so: meso – mesni izdelki – zamrznjene ribe
– mleko in mlečni izdelki – kruh in slaščičarski izdelki – žita in mlevski izdelki – sveže in
suho sadje – zamrznjena zelenjava – zamrznjeni izdelki iz testa – konzervirano sadje
in zelenjava – sadni sokovi in sirupi – ostalo
prehrambeno blago – diabetična prehrana.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 9.500 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Lju-

bljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti:
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 21. 7. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Osnovna šola Miren
Ob-18906/06
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, elek
tronska 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: 021/2006-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
upravljanje, nadzor in varnost informacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.82.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 72.51.43.00-4; 72.51.10.00-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 72.21.12, 72.30.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: upravljanje, nadzor in varnost informacijskega
sistema, upravljanje odjemalcev, upravljanje uporabniških identitet, sistemi enkratne
prijave in upravljanje ter nadzor vseh elementov informacijskega sistema – dobava
licenc, namestitev, migracija in konfiguracija IS naročnika, vzdrževanje. Pogodba se
sklepa za obdobje do konca leta 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti
1,000.000 SIT, z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
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2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih od objave razpisa poljubnemu naročniku dobavil
opremo (in jo namestil/konfiguriral, ter jo v
trenutku objave razpisa vzdržuje) – vsaj tri
referenčne postavitve s podrobnim opisom
in kontaktno osebo pri kateri se lahko preveri verodostojnost;
5. ponudnik ima pogodbo z ustreznim
statusom s principalom/proizvajalcem programske opreme, ki jo ponuja. Za ustrezen
status šteje najvišji možni status (Premiere
ali ekvivalenten);
6. ponudnik ima za razpisan posel ustrezno podporo pri principalu/proizvajalcu programske opreme;
7. ponudnik ima redno zaposlene kadre
z vsaj 2-letnimi izkušnjami na področju predmeta naročila, in sicer: pet certifikatov za
ponujeno programsko opremo s področja
razpisa, pri čemer mora biti najmanjše število kadrov 4;
8. ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve
iz razpisne dokumentacije – obrazec A-10
Specifikacije ter nudi vzdrževalne pogoje,
kot je to navedeno v obrazcu A-7 Predračun.
V primeru predložitve variantne ponudbe
mora ponudnik kumulativno izpolnjevati tudi
sledeče pogoje:
1. Vzpostavitev obstoječega stanja (v obsegu enake funkcionalnosti kot je obstoječe
stanje) s programsko opremo, ki je različna
od obstoječe pri naročniku in jo kot varianto
ponuja ponudnik, v roku 30 dni.
2. Naročnik bo zaradi stroškov, ki jih bo
imel s šolanjem kadrov in razpoložljivostjo
njegovih resursov zaradi obremenjenosti
le-teh, v primeru variantne ponudbe skupni
ponudbeni ceni prištel še stroške v ocenjeni
vrednosti 1,000.000 SIT z DDV.
3. Za uspešno migracijo obstoječega sistema mora ponudnik zagotoviti izpolnjevanje pogoja 9.1.7 za naročnikovo obstoječo
programsko opremo Tivoli.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2. Veljaven izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence; v primeru da
ponudnik takega dokazila ne bo predložil
bo naročnik štel, da je s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da ga za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet ponudbe, ne potrebuje;
Ad 3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4. Razvidno iz obrazca A-4 Prijava,
točka 1.6 reference, ki ga na tem mestu ni
potrebno ponovno predložiti; Kopija veljavne
vzdrževalne pogodbe za vsako od treh referenčnih postavitev;
Ad 5. Kopija pogodbe, iz katere je razvidna poslovna povezava;
Ad 6. Kopija izjave principala/proizvajalca programske opreme, s katero princi-
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pal/proizvajalec nudi podporo za razpisan
posel;
Ad 7. Razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete. Kopije certifikatov kadrov za ponujeno
programsko opremo;
Ad 8. Razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-7 Predračun, ki ju na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti.
Dodatna dokazila v primeru predložitve
variantne ponudbe:
Ad 1. Ponudnik to dokazuje s podpisom
ponudbe;
Ad 2. Obrazec A-7 Predračun;
Ad 3. Razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete. Kopije certifikatov kadrov za ponujeno
programsko opremo.
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. 65 z dne 23. 6.
2006, Ob-17937/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 021/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: pisni zahtevek za
pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000
Ljubljana, in sicer je pridobitev razpisne dokumentacije brezplačna.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; javno naročilo (razen DDV) se delno
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-18907/06
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, elek
tronska 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektron-
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ska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: 020/2006-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posodobitev in konsolidacija strežniškega okolja MZZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.40.00-7; dodatni predmet, glavni
besednjak: 72.23.31.41-1; 72.26.50.00-0;
30.26.20.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 30.02.14, 30.02.17.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
novih strežnikov Risc in Intel arhitekture ter
migracija obstojecih aplikacij in baz na novo
opremo, virtualizacija, nakup diskovnega
podsistema za izvajanje varnostnega arhiviranja, garancijsko vzdrževanje ter sistemska
podpora. Pogodba se sklepa za obdobje do
konca leta 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 90 dni od roka za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih od
objave razpisa poljubnemu naročniku dobavil opremo, in sicer: 1. vsaj dve dobavi
strežnika s procesojem tipa Unix v vsaj 30%
vrednosti ponudbe z DDV; 2. vsaj dve dobavi opreme diskovnega podsistema in SAN
omrežja v vsaj 30% vrednosti ponudbe z
DDV; 3. vsaj dve referenčni postavitvi ESXa
z virtual center infrastrukturo; 4. vsaj dve referenčni postavitvi diskovne knjižnice;
5. ponudnik ima ustrezno pogodbo s
principalom/proizvajalcem opreme, za postavke: 1. strežnik tipa Unix; 2. strežnik (intel-based); 3. diskovni podsistemi (Storage)
in SAN;
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6. ponudnik ima za razpisan posel za
strežnik tipa Unix in za Diskovne podsisteme (Storage) ter SAN opremo ustrezno podporo pri principalu/proizvajalcu opreme;
7. ponudnik ima redno zaposlene kadre
z vsaj 3-letnimi izkušnjami na področju predmeta naročila, in sicer: 1. dva kadra z ustreznim certifikatom za ponujeni strežnik tipa
Unix; 2. dva kadra z ustreznim certifikatom
za Storage opremo; 3. dva kadra z ustreznim certifikatom za programsko opremo
VMWare; 4. dva kadra z ustreznim certifikatom za Tivoli Storage Manager;
8. ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve
iz razpisne dokumentacije – obrazec A-10
Specifikacije ter nudi vzdrževalne pogoje,
kot je to navedeno v obrazcu A-7 Predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2. Veljaven izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence; v primeru da
ponudnik takega dokazila ne bo predložil
bo naročnik štel, da je s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da ga za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet ponudbe, ne potrebuje;
Ad 3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4. Razvidno iz obrazca A-4 Prijava,
točka 1.6 reference, ki ga na tem mestu ni
potrebno ponovno predložiti;
Ad 5. Kopije pogodb, iz katerih je razvidna poslovna povezava;
Ad 6. Kopija izjave principala/proizvajalca za strežnik tipa Unix, s katero principal/proizvajalec nudi podporo za razpisan
posel. Kopija izjave principala/proizvajalca
za opremo Storage ter SAN opremo, s katero principal/proizvajalec nudi podporo za
razpisan posel;
Ad 7. Razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete, ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno predložiti. Kopije certifikatov kadrov;
Ad 8. Razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-7 Predračun, ki ju na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti. Zaželeno je,
da ponudnik za vsako postavko opreme predloži ustrezno tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6.
2006, Ob-17936/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 020/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: pisni zahtevek za
pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000
Ljubljana in sicer brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Javno naročilo (razen DDV) se
delno 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Gradnje
Št. 320-01-2/2004
Ob-18758/06
Popravek
V javnem razpisu naročnika Mestne
občine Nova Gorica za izvedbo adaptacije poslovnega objekta na parc. št. *361 in
1710 (obe k.o. Bate) v Grgarskih Ravnah v
proizvodno prodajni center, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
str. 4743, Ob-17134/06, se spremenijo točke II.1.6., II.1.7., II.2.1., III.1.1., III.2.1.2,
III.2.1.3., III.3.2. tako, da se glasijo:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba adaptacije poslovnega objekta na
parc. št. *361 in 1710 (obe k.o. Bate) v
Grgarskih Ravnah v proizvodno-prodajni
center.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grgarske Ravne (na
območju Mestne občine Nova Gorica), nepremičnina parc. št. *361 k.o. Bate in parc.
št. 1710 k.o. Bate.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
adaptacije poslovnega objekta na parc. št.
*361 in 1710 (obe k.o. Bate) v Grgarskih
Ravnah v proizvodno-prodajni center. Investitor si pridržuje pravico do zmanjšanja
obsega razpisanih del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna oziroma zavarovalniška garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;
– bančna oziroma zavarovalniška garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in z
veljavnostjo 100 koledarskih dni; garancijo
mora ponudnik dostaviti v 5 dneh po podpisu pogodbe;
– bančno oziroma zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% izvršenih del.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe:
– obrazec BON-1/P;
– potrdilo bank-e, pri kateri ima ponudnik
odprt-e poslovne račun/e, da v zadnjih 6
mesecih poslovanja, ni imel blokiranega/ih
svojega/ih računa/ov (potrdilo o solventnosti).
Za fizične osebe:
– davčna napoved iz dejavnosti, potrjena
s strani pristojne izpostave DURS vključno z
bilanco stanja iz uspeha;

– potrdilo bank/e, pri kateri ima ponudnik
odprt/e poslovne račun/e, da v zadnjih 6
mesecih poslovanja, ni imel blokiranega/ih
svoj/ih račun/ov (potrdilo o solventnosti);
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnave vse obveznosti iz naslova
davkov in prispevkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri potrjene obrazce - reference ponudnika za opravljena dela po pogodbah, sklenjenih v zadnjih petih letih, v vrednosti nad
50,000.000 SIT (brez vključenega DDV-ja).
Opravljena dela, ki jih ponudnik navaja kot
reference morajo biti vsebinsko v zvezi z
deli, ki so predmet tega javnega razpisa in
jih ponudnik izvedel kot glavni izvajalec del
ter za katera je že bil opravljen tehnični prevzem. Reference mora z žigom in podpisom
potrditi odgovorna oseba naročnika del, ki
so navedena v referencah. V nasprotnem
primeru reference ne bodo priznane;
– seznam podizvajalcev oziroma izjavo
ponudnika, da bo predmet javnega naročila
izvedel sam. Ponudnik mora v primeru, da
bo ponujena dela izvajal s podizvajalci, v
petih dneh po podpisu pogodbe, dostaviti
investitorju dve lastni bianco menici, kateri
bo investitor vnovčil v primeru, da ponudnik
ne bo poravnaval obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-17068/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, kontaktna oseba: Olga
Golob, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija, tel.
03/565-81-02, faks 03/568-41-96, elektronska pošta: loka@ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: rekonstrukcija nastanitveno
– servisnega objekta v Trubarjevem domu
Loka pri Zidanem Mostu.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija nastanitveno – servisnega objekta v Trubarjevem domu Loka pri
Zidanem Mostu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trubarjev dom Loka pri
Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po priloženi tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
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Bančno garancijo za resnost ponudbe
ali drugo ustrezno finančno zavarovanje so
ponudniki dolžni predložiti k ponudbeni dokumentaciji. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi
naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem
in banko.
Če ponudnik ne predloži zahtevanega
finančnega zavarovanja, ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja kot je bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje
njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih
pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika, bo naročnik unovčil
instrument finančnega zavarovanja.
Finančno zavarovanje mora biti izdano v
višini 10% ponudbene vrednosti in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok
veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora
biti le-ta pokrit z instrumentom finančnega
zavarovanja.
b) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izstavljena v
višini 10% pogodbene vrednosti, za ves čas
trajanja pogodbe.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku
ob podpisu pogodbe sicer pogodba ni veljavna. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Če se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki
za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega
dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora
temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
c) Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji (tehničnem pregledu
oziroma prevzemu del). Brez predložene
garancije primopredaja ni opravljena. Rok
trajanja garancije je za 1 dan daljši kot je
garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen
v osnovni pogodbi. Garancijski znesek se
mora glasiti na 5% (pet odstotkov) skupne
vrednosti pogodbe oziroma skupne vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države,v
kateri ima sedež;
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.

Št.

(Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb).
1.2 Za fizične osebe (samostojni
podjetnik,posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov,izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
(Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb).
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,ter da ne obstaja utemeljen
sum,da je ponudnik ali kdo drug v njegovem
imenu,delavcu naročnika ali drugi osebi, ki
lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom,
da bi tako vplival na vsebino,dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med
ali po izbiri ponudnika. Šteje se, da je sum
je utemeljen, če ga lahko naročnik podkrepi
z listinami oziroma izjavami oseb;
Dokazili:
Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem.
(Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb).
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava;
Dokazili:
Fotokopija potrdila, izdanega s strani
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave,v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
(Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb).
Izjava ponudnika dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe – gospodarske družbe
– Obrazec BON 1/P, ne starejši kot 30
dni od dneva odpiranja ponudb;
Obrazec BON 2, ne starejši kot 30 dni od
dneva odpiranja ponudb, iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni bil
blokiran, lahko fotokopija.
Samostojni podjetniki – posamezniki
– Potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, iz katerega morata biti razvidna
najmanj naslednja podatka: podatek o tekočih dospelih neporavnanih obveznostih in
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podatke o neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih.
Dokazilo 1: potrdilo banke, da ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih dvanajstih mesecih, kar je pogoj za
priznanje finančne sposobnosti;
Dokazilo 2: izjava ponudnika, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da je
imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v
zakonskih rokih plačil poravnane vse finančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave pri kontaktni osebi Olgi Golob.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID št. za
DDV – po faksu št. 03/568-41-96 na TRR:
01100-6030268291.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 7. 2006
ob 12. uri; na upravi Trubarjevega doma
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka
pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2006.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Ob-18014/06
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: 35103-2/2005-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poslovno stanovanjski objekt – Lož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lož pri Starem trgu.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
obstoječega objekta ter izgradnja novega.
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
10% ponudbene cene z veljavnostjo 45 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:
35103-2/2005-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 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: 25. 7. 2006 do 12.
ure; na sedežu Občine Loška 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 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 13. uri; prostori Občine 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: 16. 6. 2006.
Občina Loška dolina
Ob-18015/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2 – 0005 / 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselja Begunje, Slatna,
Mlaka, Zadnja vas in Srednja vas v občini
Občini Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovoda v dolžini ca. 5 km, gradnja vodohrana in črpališča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 8. 2006, konec 1. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz registra podjetij ali samostojnih
podjetnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: s strani naročnika potrjena referenca o uspešni izgradnji kanalizacijskega
voda ali vodovoda v vrednosti minimalno 30
mio SIT v obdobju od 1. 1. 2005.
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: 430-2–0005/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01302-0100007805,
sklic:
71300050-3236-44107.
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 1. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom zastopnika ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 13. uri; Radovljica, Gorenjska c. 19.
VI.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 Radovljica
Ob-18020/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Marta
Merkuža, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-783, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Postojna, kontaktna oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
zora.obreza@postojna.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna
oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-54/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba del za rekonstrukcijo objekta št.
5 za potrebe podjetniškega inkubatorja
v poslovno – obrtni coni Veliki Otok – 1.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Veliki Otok pri Postojni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno naročilo obsega rekonstrukcijo objekta:
obnova strehe, zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade, delna izvedba strojnih in elektro instalacij v objektu, zunanja
ureditev in priključki na komunalno infrastrukturo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 5,7 mio
SIT, ki mora biti veljavna najmanj 90 dni od
odpiranja ponudb;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
izbrani izvajalec predložil naročniku v 10
dneh po podpisu pogodbe o oddaji javnega
naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% pogodbene vrednosti in jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku ob primopredaji
objekta z rokom veljavnosti, ki je za en dan
daljši, kot je garancijski rok, ki je določen v
osnovni pogodbi.
– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve
situacije s strani vodje strokovnega nadzornega.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
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3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen;
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek;
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati;
7. da je finančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!);
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi;
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z 2.
členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu.
2. Kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost). Če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
5. Potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence.
Da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek.
6. Izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS št. 2/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS;
– obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TRR ponudnika ni bil blokiran v preteklih
6 mesecih;
– poročilo pooblaščenega revizorja.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila;
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah na sorodnih objektih, iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet v
letu 2006;
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme;
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov;
– navesti in priložiti najmanj 3 s strani
naročnikov potrjena priporočila za izvedbo
sorodnih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne
stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna s pripisom – Podjetniški inkubator.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Občina Postojna
Ob-18201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka Drobnič, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-246, faks
01/89-38-230, elektronska pošta: investicije.js@obc-kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče, kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-228,
faks 01/89-38-230, elektronska pošta:
vložišče@obc-kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-G-351-12/06-0131.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova objekta Ljubljanska c. 3, Kočevje (trije poslovni prostori in šest stanovanj).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljanska c. 3 v Kočevju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s količinami in obsegom navedenim v
razpisni dokumentaciji (3 poslovni prostori,
6 stanovanj, zunanja ureditev).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe;
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– obračun del se vrši na osnovi dejanskih
izvedenih količin, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer, pregledanih in potrjenih s
strani nadzornega organa in fiksnih enotnih
pogodbenih cenah;
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi knjiga obračunskih izmer in potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnika,
v 60 dneh od uradnega prejema v vložišče
naročnika;
– preostalih 10% pogodbene vrednosti
na osnovi knjige obračunskih izmer in potrjenih končne situacije s strani strokovnega
nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, po kvalitetni primopredaji del, uspešnem tehničnem pregledu, ob predložitvi
garancije banke/zavarovalnice za odpravo
napak v garancijskem roku, v 60 dneh od
uradnega prejema v vložišče naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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 izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet naročila (datum potrdila ne sme biti
starejše od 30 dni);
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi z podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni);
– potrdilo sodne sli druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejše od 30 dni);
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbo;
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2003, 2004, 2005) najmanj v višini njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– BON2 ali enakovredno drugo dokazilo (original), oziroma potrdilo ponudnikove
poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od 30 dni, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih 6 mesecih pred izdajo ni(so)
blokiran(i);
– BON-1/SP ali enakovredno drugo dokazilo (original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni
starejše od 30 dni, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih 6 mesecih pred izdajo ni(so)
blokiran(i) (samostojni podjetnik ali posameznik);
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izvedenih objektih
visoke gradnje nad 1.000 m2 s priloženimi
potrdili investitorjev oziroma naročnikov o
dobro opravljenem delu, za vsaj 3 navedene objekte;
– predložitev kalkulativnih osnov;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti;
– izjava o izdelavi varnostnega načrta in
dokumentacije s področja varstva pri delu;
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1;
– izjava o zasedenosti kapacitet;
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in žigosan.
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. 55 z dne 26. 5.
2006, Ob-14408/06.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JNG-351-12/06-0131.
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: znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Kočevje št. 01248-0100005213, sklic 00
351-12-2006-131, namen nakazila: materialni stroški objekt Ljubljanska c. 3.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pismena pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11.30; Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
Občina Kočevje
Ob-18329/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Zlatka Pilko, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0031/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
atletska steza (večnamensko športno
igrišče pri OŠ Šmarje pri Jelšah).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Šmarje pri Jelšah,
Občina Šmarje pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Večnamenski športni objekt:
– štiristezno krožno tekališče dolžine
200 m,
– šeststezno ravno tekališče za tek na
60 in 100 m,
– segment za skok v daljino in skok v
višino in za igre najmlajših,
Na ploščadi znotraj tekališča:
– rokometno igrišče dim.: 20 x 40 m,
– košarkaško igrišče s fiksnimi koši dim.:
14 x 28 m,
– odbojkarsko igrišče dim.: 9 x 18 m.

V podaljšku ravnega dela tekališča je
predvideno malo nogometno igrišče dim.:
20 x 40 preplasteno z umetno travo, opremljeno skladno smernicami NZS.
Ob malem nogometnem igrišču je predvideno travnato metališče z vgrajenim krogom za suvanje krogle.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 19. 6. 2006 in konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,000.000 SIT izstavljeno v skladu z vzorcem garancije z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za oddajo
ponudbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki jo
bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z
DDV, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po
sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev; plačilo 60. dan.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je bil letni promet ponudnika v letu
2005 enak ali najmanj 100,000.000 SIT
– podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005 potrjeni s
strani Ajpes-a;
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– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa (BON-1,
BPN-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izgradil podobne športne površine z atletsko
stezo z zaključnim slojem iz polytana najmanj v višini 40,000.000 SIT vsak – seznam
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference (vodenje treh objektov v zadnjih treh
letih) – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov; Zakon o varnosti in zdravju pri
delu; Posebne gradbene uzance.
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: 371-0031/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Uradnem listu RS. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno priložiti
potrdilo o vplačilu in ID za DDV. Znesek je
potrebno nakazati na TRR Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 pred
dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo
naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije in s pripisom »Razpis atletska
steza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2006 do 10.
ure ali 38 dni od odposlanja obvestila vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, 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 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 12. uri; sejna soba (št. 33, II. nadstropje),
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
VI.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.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-18331/06
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:
Ivo Vrtačnik, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-700,
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faks 03/56-64-011, elektronska pošta:
Ivo.vrtacnik@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
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:
rekonstrukcija kolektorja ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi – III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,kraj dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2006 in konec
najkasneje 30. 11. 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: 90 dni
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 ob-
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sojeni 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
Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih 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.
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 in 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 in 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.
5. Izkazati mora dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih letih pred odda-
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jo ponudbe z najmanj tremi gradnjami na
področju razpisa – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. julija 2006,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za gospodarske javne službe 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 podračun proračuna 01342-0100018358 pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 25. 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: 25. 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: 19. 6. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 41405-00118/2006
Ob-18332/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Ferdo Jehart in Jolanda Bizjak, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-315 (Ferdo Jehart), 02/22-01-314
(Jolanda Bizjak), faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli v severozahodnem
traktu Osnovne šole Martina Konšaka,
Prekmurska 67, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred: 50; skupine: 500,
501, 503 in 504; podskupine: 500,1; 500,2;
501,1; 501,4; 501,5; 501,6; 501,7; 503,1;
503,2; 503,3; 503,4; 503,5; 503,6; 504,1;
504,2; 504,3; 504,4; 504,5; 504,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Obnova instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli v severozahodnem
delu OŠ Martina Konšaka, Prekmurska cesta 67, Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 49,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v
primeru če bo ponudnik izbran kot najugodnejši.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike);
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,

– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 21. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – Obnova instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi
deli v severozahodnem traktu OŠ Martina
Konšaka Maribor.
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: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 465-08-0013/2006-630-13 Ob-18334/06
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:
Tone Brodnik, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641, elek
tronska pošta: Tone.brodnik@velenje.si, internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
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-13 / 2006 – LR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova plo-
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ščadi Edvarda Kardelja v Velenju (obnova betonov, hidroizolacije in asfalta).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: obnova ploščadi na Stantetovi ulici v Velenju, med stanovanjskimi
bloki 11–19 ter 10 do 16.
Šifra NUTS: slovenski.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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: 70 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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za 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 transakcijski račun;
– 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 25,000.000 SIT z
DDV. Za podobna dela se šteje izgradnja ali
obnova mostov, ploščadi in drugih inženirskih objektov;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da predloži seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za iz-
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vedbo 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 v letih
2001, 2002, 2003, 2004 in 2005 že bil vodja
uspešno zaključenih najmanj treh podobnih
del v višini nad 25,000.000 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 nudi rok plačila 60. dan od dneva
prejema pravilno izstavljene in s strani nadzornika potrjene situacije;
– da ponudnik nudi najmanj 3 leta garancije za kvaliteto izvršenih del;
– da ponudnik predloži terminski plan
izvedbe;
pogoj: rok dokončanja del ne sme biti
daljši od 70 koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v delo;
– da ponudba velja najmanj do 20. 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;
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;
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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 posameznih del;
4. izjava ponudnika o garancijskih rokih:
izpolnjena, podpisana in žigosana;
5. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec Ponudba in predložen terminski plan;
6. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba;
7. zavarovanje: kopija veljavne zavarovalne police.
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.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-08-0013/2006-630-13.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
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: do 20. 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: 20. 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: 20. 6. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 405-05/04-1
Ob-18336/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem Vesel, Hrib – Loški Potok 17, 1318
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Loški Potok, Slovenija, tel. 01/83-50-110,
faks 01/83-50-102, elektronska pošta:
viljem.vesel@loski-potok.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja prometne in komunalne infrastrukture v ureditvenem območju Hrib
– Tabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Loški Potok, naselje Hrib.
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 14. 8. 2006 in/ali konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
10% ponudbenega zneska), izbrani: bančna
garancija za dobro izvedbo posla (v višini
10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v
višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je (najmanj) 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani
nadzornega organa. Mesečne situacije se
plačujejo v celotni vrednosti do dosežene
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača v roku (najmanj) 60
dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu
in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi 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 25. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
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partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– predložitev seznama podizvajalcev z
navedbo del s podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem nastopanju,če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu in zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku,
– izjava ponudnika, da sprejema določila
iz vzorca pogodbe,
– izjava ponudnika, da bo ponudnik na
zahtevo naročnika sklenil koncesijske pogodbe s podizvajalci, do višine izvedenih
del podizvajalcev,
– izjava ponudnika o organizacijski usposobljenosti s spiskom referenc,
– izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti v zahtevanih rokih,
– izjava ponudnika, da so v ceno vključeni vsi stroški za dokončanje razpisanih del
(vključno z manipulativnimi stroški).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidna iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0012/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01266-0100005592. Dokazilo o opravljenem plačilu, ter vaš točen naslov z davčno
številko je posredovati po telefaksu na št.
01 83-50-102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 25. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 9. uri; v prostorih Občine Loški Potok,
Hrib – Loški Potok št. 17.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Občina Loški Potok
Ob-18337/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-94-00, faks 02/761-94-04,
elektronska pošta: info@videm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: oskrba Haloz s pitno vodo
- gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oskrba Haloz s pitno vodo - gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega
omrežja, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Občina Žetale v delih naselja Kočice,
Nadole in preostalem delu naselja Žetale
ter Gruškovje,
– Občina Videm v naseljih Gradišče in
Skorišnjak ter Mali Okič,
– Občina Majšperk v naselju Breg in
Spodnja Sveča.
Šifra: NUTS: 502,6.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.21.50-8, glavni besednjak dodatni
predmeti: 45.23.11.00-6, 45.23.21.52-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno instalacijska dela za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovoda Zahodnih
Haloz, vključno s prečrpalnicami in drugimi
objekti, dobava in montaža vse opreme ter
zaključna dela z vsemi preizkusi in atesti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
120 dni od roka za oddajo ponudb; izjavo
banke, da bo v primeru, če bo ponudnik
izbran in bo sklenjena pogodba, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od sklenjene pogodbe in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od sklenjene
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela iz sredstev proračuna Občine Videm ter poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi 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: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
mora skupina ponudnikov, samo v primeru,
da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
3. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
4. ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim
6. ponudnik je finančno in poslovno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
– nima blokiranih transakcijskih računov
v zadnjih 6 mesecih,
– v zadnjih treh letih zaporedoma (leto
2003, 2004 in 2005) ni izkazoval izgube,
– poprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih treh letih (2003, 2004 in 2005) znaša
najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe
(z DDV),
7. ponudnik je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
8. ponudnik zagotavlja lastno kontrolo
kvalitete (83. člen ZGO-1, UPB-1) pri izvajanju razpisanih del,
9. da je ponudnik v preteklih 5 in tekočem letu izvedel vsaj 5 poslov, podobnih prazpisanemu (gradbeno instalacijska
dela za gradnjo komunalne infrastructure),
pri čemer je bila vrednost vsake posamične
investicije nad 250 milijonov SIT,
10. ponudnik mora v letu 2006 izvesti
najmanj 40% vseh razpisanih del,
11. ponudnik mora z gradnjo vodovodnega sistema pričeti v vseh treh občinah
(Videm, Majšperk, Žetale) hkrati,
12. ponudnik mora na vsaki od treh razpisanih prečrpalnic v letu 2006 izvesti najmanj 80% razpisanih gradbenih in obrtniških
del, ali jih dokončati,
13. da je odgovorni vodja del v preteklih
5 in tekočem letu izvedel vsaj 5 poslov, podobnih razpisanemu (gradbeno instalacijska
dela za gradnjo komunalne infrastructure),
pri čemer je bila vrednost vsake posamične
investicije nad 250 milijonov SIT,
14. da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1,UPB-1, Ur. l. RS, št. 47/2004),
15. ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
16. da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
17. da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 3 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
18. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

Pogoji se dokazujejo z naslednjimi dokazili:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in podpisana Izjava
ponudnika na Prilogi E2 razpisne dokumentacije,
3. izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno),
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi pisno izjavo (na Prilogi E2 razpisne dokumentacije),
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. potrdilo, ki ga izda Okrožno sodišče
oziroma Davčna uprava RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji se dokazujejo z naslednjimi dokazili:
6. bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence, ali drugo enakovredno
dokazilo, iz katerega so razvidni zahtevani
podatki,
– za samostojne podjetnike potrdilo banke, da v zadnjih treh letih ni izkazoval izgube
in podatke o stanju na transakcijskem računu za zadnjih šest obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb ter
davčne napovedi za ta tri leta,
– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih
so razvidni vsi zahtevani podatki,
7. inštrumenti finančnega zavarovanja:
– original bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 5 mio SIT,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– izjava banke, da bo ob sklenitvi pogodbe izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5 % od
vrednosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoji se dokazujejo z naslednjimi dokazili:
8. podpisana izjava izvajalca lastne kontrole kvalitete (Priloga E9),
9. obrazec za predložitev referenc ponudnika (Priloga E5),
10. izjava ponudnika (Priloga E2),
11. izjava ponudnika (Priloga E2),
12. izjava ponudnika (Priloga E2),
13. obrazec s podatki o referenčnih delih
odgovornega vodje del (Priloga E6),
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14. potrdilo pristojne poklicne zbornice
Slovenije,
15. obrazec ponudbe (Priloga D),
16. obrazec ponudbe (Priloga D),
17. obrazec ponudbe (Priloga D),
18. izjava ponudnika (Priloga E2).:
II.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01335-3000000153, sklic na številko
714100003 z navedbo »plačilo razpisne
dokumentacije – vodovod Haloze.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Videm.
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: 20. 6. 2006.
Občina Videm
Ob-18338/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Rok Jenko,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/56-54-350, faks 03/56-44-041, elek
tronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
internetni naslov: http://www.hrastnik.si/obcina/.
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: rekonstrukcija lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče od km 2.515
do km 3.005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče od km 2.515 do km 3.005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hrastnik.
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: določena v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek del: takoj po podpisu
pogodbe.
Rok za dokončanje del: 30 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 /ponudb. cena x 80.
1. usposobljenost,
2. garancijska doba.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-38/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
01234-0100018218, proračun Občine Hrastnik, sklic na 741990.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2006.
Občina Hrastnik
Ob-18359/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca Zorčič,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741 -53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
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02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00094/2006 7 10
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Obnova atletske steze Ormož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.22.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
5,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu s priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po
dokončanju del ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben:
da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi: da razpolaga
z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu Zakona o graditvi
objektov;
– da predloži seznam razpoložljive opreme kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje zadnje pravno-relevantno stanje za
pravne osebe oziroma fotokopija potrdila
o vpisu v register samostojnih podjetnikov
(vključno z dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje
pravno – relevantno stanje za fizične osebe
(samostojne podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro-
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čila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev podizvajalcev in kooperantov,
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mese-
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cih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nizkih gradenj, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 10. uri na Občini Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Občina Ormož
Št. 465-08-0011/2006-500-11 Ob-18361/06
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: Peter Kovač, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-16-46, faks 03/896-16-56, elektronska pošta: peter.kovac@velenje.si, inter
netni 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: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda Čas-Čeru, glavna pisarna, soba št. 10,
Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, 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-11 / 2006 – PK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija strehe na objektu Centra za
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
v Velenju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sanacija strehe na objektu
Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje v Velenju.
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: 15 koledarskih dni oziroma najkasneje do 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudb v znesku
2,000.000 SIT, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije 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 prejema pravilno
izstavljene in s strani nadzornika 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 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 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 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
šestih mesecih pred oddajo ponudbe dospe-
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le 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 šestih mesecih
pred oddajo ponudbe blokiran transakcijski
račun;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– 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 40,000.000 SIT z
DDV;
– 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 v letih
2001, 2002, 2003, 2004 in 2005 že bil vodja
uspešno zaključenih najmanj treh podobnih
del v višini nad 40,000.000 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 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 ter 15 let
za streho;
– da ponudnik predloži cenik kalkulativnih elementov;
– da ponudnik predloži terminski plan
izvedbe;
pogoj: rok dokončanja del ne sme biti
daljši od 15. koledarskih dni oziroma najdlje
do 25. 8. 2006;
– da ponudba velja najmanj do
19. 9. 2006;
– da predloži bančno garancij za resnost
ponudb v znesku 2,000.000 SIT z veljavnostjo do 19. 9. 2006, izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ter izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;
– 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 predlo-
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žil, 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;
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;
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT (brez DDV));
3. bančna garancija za resnost ponudb
v znesku 2,000.000 SIT, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku;
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 posameznih del;
4. izjava ponudnika o garancijskih rokih:
izpolnjena, podpisana in žigosana;;
5. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec Ponudba in predložen terminski plan;
6. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba;
7. kopija veljavne zavarovalne police;
8. cenik kalkulativnih elementov.
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.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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2006 do
12. ure. Cena: brezplačno.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 19. 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: 19. 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: 21. 6. 2006.
Mestna občina Velenje
Su-47/06-18

Ob-18362/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ustavno sodišče Republike Slovenije, kontaktna oseba: Jasmina Trivič, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-76-432, faks 01/47-76-500, elektronska pošta: info@us-rs.si, internetni naslov:
http://www.us-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.
Razpisna dokumentacija brez projekta
konservatorsko restavratorskih posegov na
fasadah je dosegljiva tudi na internetnem
naslovu.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su-47/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in stavbnega pohištva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Beethovnova ulica 10,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova fasade v okvirni površini ca. 1025 m2
in obnova ca. 85 oken in 5 vrat po konservatorsko restavratorskih smernicah in
popisu del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2006 in/ali konec
27. 10. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
predračunske vrednosti z DDV in izjava o
predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in izjava o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% vrednosti posla z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 85% pogodbene vrednosti del – na
osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini
ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,
ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal 60. dan od uradnega prejema potrjene
situacije;
– preostalo razliko do obračunske vrednosti pogodbenih del – na osnovi končne
situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, končnem obračunu, potrdi
nadzornik najpozneje v 5 dneh, naročnik pa
plača 60. dan od uradnega prejema potrjene
situacije.
V primeru, da bo rok izvedbe krajši od 60
dni, se lahko ponudnik/izvajalec in naročnik
dogovorita, da se vsa dela plačajo po končnem obračunu – računu, in sicer 30. dan po
uradnem prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu
http://www.us-rs.si/ (rubrika »Natečaji in razpisi). V tiskani obliki je razpisna dokumentacija brezplačno na voljo v glavni pisarni
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, vsak delovni dan v
času uradnih ur od 8.30 do 15. ure in v sredo
od 10. do 15. ure.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu http://www.us-rs.si/ (rubrika »Natečaji in razpisi). V tiskani obliki je
razpisna dokumentacija brezplačno na voljo
v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana,
vsak delovni dan v času uradnih ur od 8.30
do 15. ure in v sredo od 10. do 15. ure.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu
http://www.us-rs.si/ (rubrika »Natečaji in razpisi). V tiskani obliki je razpisna dokumentacija brezplačno na voljo v glavni pisarni
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, vsak delovni dan v
času uradnih ur od 8.30 do 15. ure in v sredo
od 10. do 15. ure.
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 – 85 točk,
2. rok izvedbe – 10 točk,
3. garancijski rok na izvedbo pogodbenih
del – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su-47/06.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, ki ne vsebuje projekta konservatorsko restavratorskih posegov na fasadah, pridobljena preko interneta,
je brezplačna. Celotna razpisna dokumentacija, vključno s projektom konservatorsko
restavratorskih posegov na fasadah, pa je
dostopna v tiskani obliki in jo je mogoče
pridobiti brezplačno, v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, vsak delovni dan v času
uradnih ur od 8.30 do 15. ure in v sredo od
10. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 7. 2006
ob 10. uri; Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, Salon
Ustavnega sodišča.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled lokacije
in s strani naročnika potrjen ogled lokacije sta pogoja za oddajo pravilne ponudbe.
Ogled lokacije bo organiziran na sedežu
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, dne 11. 7. 2006
ob 9. uri. Ponudniki morajo ogled prijaviti do
10. 7. 2006 do 12. ure na naslov Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova
10, Ljubljana ali na telefaks 01/477-65-00
ali na e-naslov: info@us-rs.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-18379/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste RT-903/1021 Idrsko–
Livek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1021 RT – 903
Idrsko – Livek.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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
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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 24. 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: 24. 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: 24. 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 45,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18380/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire-
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na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev R1-206/1027 Kranjska Gora
– Vršič od km 5+250 do km 7+7270.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1027 cesta R1-206
Krajnska gora – Vršič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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
184,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18381/06
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 podora na cesti R2-422/1333 Veliki Kamen–Brestanica v KM 15,950.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odsek R2-422 Podsreda–Brestanica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.20-8.
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. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih
tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah
za javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi
specifikacijami za javne ceste; izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
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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 24. 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: 24. 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: 24. 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 50,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-0026/2006
Ob-18382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66, faks
02/525-16-14 ali 525-16-15, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urbanistično arhitektonska ureditev Slovenske ulice v Murski Soboti – I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
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: ureditev
Slovenske ulice v Murski Soboti – 1. faza.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ do 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o izvajanju 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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vode izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
4. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija Slovenska ulica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 10.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
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: navedene so
v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 351-0019/2006
Ob-18383/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66, faks
02/525-16-14 ali 525-16-15, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
severna obrtno industrijska cona Murska
Sobota – II. faza nadaljevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
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:
– izvedba gramozirane ceste F2 desno
do križišča s parkiriščem K5-K6,
– izvedba enostranske gramozirane kolesarske steze s hodniki za pešce,
– izvedba gramoziranih parkirišč ob cesti
F2 desno,
– prometna signalizacija,
– izvedba odvodnjavanja v cest F2 desno,
– izvedba javne razsvetljave za cesto F2
in kareja K6 in K7 ter
– izvedba meteornega kanala med K5
in K6.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o izvajanju 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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
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2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vode izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Št.

B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
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: navedene so
v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3711-79/2005
Ob-18384/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Izidor Jerala,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/59-71-510, faks 04/59-71-513, elektronska pošta: obcina.trzic@trzic.si, internetni
naslov: www.trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4-R/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova občinskih cest 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Preplastitev odsekov občinskih javnih
cest v Seničnem – novo naselje, V Podljubelju na odseku Podljubelj – Tržič, v Tržiču del ulice Ste Marie aux Mines, sanacija
pločnika ob ulici Ste Marie aux Mines, izgradnja pločnika na odseku državne ceste
Križe – Bistrica pri Tržiču v naselju Križe in
naselju Bistrica pri Tržiču.
Izvedba podporne konstrukcije, zemeljska dela, odvodnjavanje, izvedba spodnjega
in zgornjega ustroja ceste ter postavitev prometne opreme. V času izvajanja del izvajalec poskrbi za ureditev prometa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila; začetek 28. 8. 2006 in/ali konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 60 dni od dne uradnega prejema fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da
je tehnološko usposobljen, da razpolaga z
osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 29. člen Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 102-4398/2004 (stran 12358)
– 21. 9. 2004.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem, oziroma poslati pisni zahtevek, ki
mora vsebovati polni naslov prevzemnika
razpisne dokumentacije in ime kontaktne
osebe. Zahtevek je potrebno poslati na na-
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slov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, faks 04/59-71-513 ali e-mail: obcina.trzic@trzic.si.
Plačati materialne stroške na TRR:
01331-0100006578 pri UJP, OE Kranj, pri
čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – Obnova občinskih
cest 2006«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Tržič
Št. 371-59/06-137
Ob-18422/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Vlasta
Marušič, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje,
Slovenija, tel. 01/89-38-247, 01/89-38-220,
faks 01/89-38-230, elektronska pošta: obcina.kocevje@siol.net, investicije@obc-kocevje.si, internetni naslov: www.kocevje.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; pri kontaktni osebi
naročnika po predhodnem dogovoru oziroma na vložišču naročnika pri Vesni Horvat,
el. naslov: vlozisce@obc-kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
Ponudbe morajo biti oddane na vložišču naročnika in označene z napisom Ne
odpiraj – javni razpis Pločnik Mestni Log,
ponudnik pa mora biti na ovitku naveden na
zadnji strani.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pločnik Mestni Log: gradnja hodnika za
pešce in kolesarske steze na zbirni cesti
št. LZ 172 080, pododsek UHM – križišče pri novi OŠ, AP001- 05 ter prenova
vozišča.
Sočasno bo potekala rekonstrukcija komunalne infrastrukture.
Investicija se bo izvajala dve leti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
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: glej točko II.1.6.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: A sklop in B sklop prva faza:
avgust-oktober 2006; B sklop druga faza:
pomlad 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij 2006 in/ali konec julij 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 95% del, ostalo po primopredaji objekta.
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 sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega urada da
je ponudnik poravnal vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve;
– izjava ponudnika, da proti njemu v zad
njih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost;
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso bili blokirani;
– poročilo pooblaščenega revizorja skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri pozitivno potrjene reference iz obdobja zadnjih treh let za vrednosti gradbenih
del višje od 100,000.000 SIT;
– predložitev kalkulativnih elementov;

– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti;
– izjava o izdelavi varnostnega načrta;
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1;
– izjava o zasedenosti kapacitet.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213
pri UJP Novo mesto, namen nakazila: razpis
Pločnik Mestni Log.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 9. ure
na vložišču naročnika (ponudbe morajo biti
ustrezno označene).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Kočevje
Ob-18423/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, Oddelek za komunalne
zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump, Ljub
ljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-42-022, faks 01/72-14-005, elektronska pošta: joze.kump@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja meteorne, fekalne kanalizacije in
vodovoda na Pšati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pšata.
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: izvedba celotnega javnega naročila po razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 8. 2006 in/ali konec
18. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene;
– bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditvi situacije s
strani nadzora.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje
posebnega dovoljenja.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
2. 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.
3. Da v zadnjih 5 letih ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
4. Da ponudnik ni imel v zadnjem letu
blokiranega transakcijskega računa in da je
plačilno sposoben.
5. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
6. Bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
7. Menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmeta javnega 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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 20. 7. 2006.

Št.

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 16. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Domžale
Ob-18424/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, Oddelek za komunalne
zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-42-022, faks 01/72-14-005, elektronska pošta: joze.kump@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalne kanalizacije v Domžalah Ravnikarjeva, Krožna in Pot na Pridavko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila po razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 8. 2006 in/ali konec
12. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene;
– bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditvi situacije s
strani nadzora.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje
posebnega dovoljenja.
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3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
2. 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.
3. Da v zadnjih 5 letih ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
4. Da ponudnik ni imel v zadnjem letu
blokiranega transakcijskega računa in da je
plačilno sposoben.
5. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
6. Bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
7. Menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmeta javnega 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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 20. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006, do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 16.30; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Domžale
Ob-18425/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0027/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev pločnika skozi Grobelno na
glavni cesti G2 – 107/1275 Šentjur–Mestinje od km 3+582 do km 4+318.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Grobelno; Občina
Šmarje pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
I.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dograditev pločnika ob glavni cesti G2 v
dolžini 736 m.
Izgradnja opornega zidu dolžine 90 m.
Izvedba novega priključka krajevne ceste na G2 v dolžini 83 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela se bodo izvajala ob delni
zapori glavne ceste G2 – 107/1275 Šentjur
– Mestinje. Predvideni rok trajanja gradnje
avgust – oktober 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,500.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti, ki jo bo
izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev; plačilo 60. dan.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva za pravosodje. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto, od datuma oddaje ponudbe;
– 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
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vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e)).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj
50 mio SIT in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del – izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference (vodenje 5. objektov v zadnjih petih letih)
– izjava ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo del
– izjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov; Zakon o cestah; Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Posebne gradbene
uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0027/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR: 01324-0100003720, s pripisom »Razpis pločnik Grobelno«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 10.
ure ali 39 dni od odposlanja obvestila; vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 11. 2006.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2005
ob 12. uri; sejna soba (št. 33, II. nadstropje),
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-18507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna
oseba: Franci Jeraj, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 041/767-399,
faks 04/518-31-01, elektronska pošta: franci.jeraj@obcina-gvp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba: Jože Bogataj, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel.
041/767-390, faks 04/518-31-01, elektronska pošta: info@obcina-gvp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/518-31-00, faks 04/518-31-01.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/518-31-00,
04/518-31-05, faks 04/518-31-01.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja komunalne infrastrukture za območje stanovanjske soseske Vršajn.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorenja vas.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost gradbenih del je ca. 60 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2006, konec
predvidoma maja 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT in mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od obračunske vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju
proračuna, po mesečnih situacijah v roku 60
dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena
je fiksna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: gradbena dela se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi sredstvi občine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
2. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
3. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da je ponudnik v zadnjih 5 letih izvajal gradbena dela na objektih nizke gradnje
nad 30 mio SIT, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
b) dokazilo o zadostnem številu tehničnega osebja in drugih strokovnih sodelavcev,
c) da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. garancijski rok za izvedena dela.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02-490/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun št. 01227-0100007212.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 13. uri; Gorenja vas.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
»javni razpis – ne odpiraj – izvedba komunalne infrastrukture za stanovanjsko sosesko Vršajn.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-18528/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vozišča na LC 333070 Puconci–Šalamenci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Puconci, Šalamenci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34406-6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za
razpisno dokumentacijo ponudniki po-
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ravnajo na podračun Občine Puconci:
01297-0100012124.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Puconci
Ob-18529/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Toplotna oskrba d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Stari trg 14, 3215 Loče, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasne@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@jss-konjice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice, kontaktna
oseba: Boštjan Tašner, Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@jss-konjice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Žagarstvo
Cugmajster s.p., kontaktna oseba: Alojz Cugmajster, Boštjan Tašner, Cesta v Železnik
8, 3215 Loče, Slovenija, tel. 03/759-21-70,
elektronska pošta: bostjan.tasner@jss-konjice.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: Dolb Loče 2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kotlovnice na lesno biomaso
s pripadajočim toplovodnim omrežjem.
Razpis razdeljen na sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj Loče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A) gradbena in strojna dela toplovod,
B) gradbena dela kotlovnica,
C) strojne inštalacije kotlovnica,
D) toplotne podpostaje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podano
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: podano 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: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 10.
ure; Žagarstvo Cugmajster, Cesta v Železnik 8, 3215 Loče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: člani komisije in ponudniki, ki predložijo pisno pooblastilo ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 12. uri; Žagarstvo Cugmajster, Cesta v
Železnik 8, 3215 Loče.
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: 23. 6. 2006.
Toplotna oskrba d.o.o.
Ob-18532/06
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.1.1) 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-OM-5/2006-G-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in elektro ter strojno
instalacijska dela pri vzdrževanju objektov Psihiatrične klinike Ljubljana
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48, Ljubljana, Zaloška 29, Poljanski
nasip 58.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: sklop A – gradbena dela.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: sklop B – obrtniška dela.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: sklop C – elektroinstalacijska dela.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: sklop D – strojnoinstalacijska dela.
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: gradbena, obrtniška in elektro ter strojno instalacijska dela pri vzdrževanju objektov Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje treh let v
ocenjeni vrednosti 22,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan v roku 10 dni po pravnomočnosti obvestila o oddaji posameznega
naročila naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Znesek bančne garancije se določi natanko v višini 10% od vrednosti ponudbe.
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.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-OM-5/2006G-AD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno,
odpiranje ponudb pa bo za vsako naročilo v
drugi fazi postopka javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Ljubljana,
Studenec 48, upravna zgradba PK Ljubljana, sejna soba, po predhodnem vabilu k
oddaji ponudb.
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: prijavo je potrebno predložiti v izvirniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18552/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Milan
Berden, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-424,
041/773-364, faks +386/2/57-89-409, elektronska pošta: milan.berden@lendava.si,
internetni naslov: www.obcina.lendava.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: 003/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija občinskih cest v Občini Lendava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Lendava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
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oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija občinskih cest v Občini Lendava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 30 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora v 7 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna do konca gradnje tj. primopredaje objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno
do naročnika in opredeliti čas trajanja tega
pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom
v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način
kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo
ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
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– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo, da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo
zlasti Zakonom o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94,20/98, 84/98, 6/99 in
45/01) in Zakonom od dobička pravnih oseb
(Ur. l. RS, št. 14/03);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben za kar se šteje, da je ponudnikova višina letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2003,
2004, 2005) v povprečju znašala najmanj
100,000.000 SIT;
– ponudnik (samostojno podjetje ali
skupina ponudnikov/konzorcij) mora imeti
dostop do kreditnih linij in drugih finančnih
sredstev v višini najmanj 10,000.000 SIT;
– v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji v skupini ponudnikov
po zakonu zavezani k reviziji). Če posluje
manj kot 3 leta, naj predloži enakovredno
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o dostopu do kreditnih linij, ki
ga izda ponudnikova poslovna banka;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje
obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila:
– če je samostojen ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za

67-68 / 30. 6. 2006 /

Stran

5195

potrebe javnega razpisa ne sme biti partner
v skupini ponudnikov/konzorciju) mora biti
sposoben sam izvesti najmanj sedemdeset
odstotkov pogodbenih del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da mora imeti opremo,
materiale, vire delovne sile in finančne vire,
potrebne za izvedbo tega procenta pogodbenih del;
– če je glavni partner v skupini ponudnikov/konzorciju, mora biti sposoben sam,
s svojimi sredstvi, izvesti najmanj petdeset
odstotkov pogodbenih del;
– če je eden od ostalih partnerjev v skupini ponudnikov/konzorciju (to pomeni da ni
glavni partner) mora biti sposoben s svojimi
sredstvi izvesti najmanj deset odstotkov pogodbenih del;
– izvajalec je izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih 5 letih.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
cestne in komunalne infrastrukture vključujoč pripadajoče objekte.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena: 90 točk,
2 reference ponudnika: 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 003/2006-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na naslov
pod točko I.1. (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
3 dni pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: sanacija občinskih cest v Občini Lendava.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11. uri; Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Lendava
Ob-18561/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Preložnik Anton, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-626, faks 03/78-00-637, elektronska pošta: tone@vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Vojnik, kontaktna oseba:
Tone Preložnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-626, faks 03/78-00-637,
elektronska pošta: tone@vojnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Tone Preložnik, Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-626, faks 03/78-00-637, elektronska pošta: tone@vojnik.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:
projekt vključuje modernizacijo – asfaltiranje ceste v dolžini približno 1.000 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cesta Frankolovo-Socka št. 464 051.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija in asfaltiranje ceste v dolžini 1000 m
oziroma po priloženi specifikaciji v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 6. 2006 in/ali konec
21. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2006
ob 12. uri sejna soba Občine Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Vojnik
Ob-18562/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sežana, kontaktna oseba: Uroš Colja
referent za gradbene zadeve, Partizanska
cesta št. 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-10-116, faks 05/73-10-123, elektronska pošta: uros.colja@sezana.si, internetni
naslov: www.sezana.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: lokalna raven, Občina Sežana.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova asfaltne lokalne ceste št. 374081 Sežana–Vrhovlje v letu 2006,
2007 in 2008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova asfaltne lokalne ceste št. 374081
Sežana–Vrhovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: od Partizanske ceste v
Sežani (R-II št. 445) do naselja Vrhovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudba se predloži za celotno in več
letno investicijo, in sicer za leto 2006, 2007
in 2008.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba je za okvirno dolžino lokalne ceste 5.000
m, in sicer od križišča s Partizansko cesto v
Sežani do naselja Vrhovlje.
II.2.2 Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: obnova ceste se bo izvajala v letu
2006 za vrednost 67,500.000 SIT, ostala
dela bodo opravljena v naslednjih letih 2007
in 2008 po zagotovljenih sredstvih v proračunih Občine Sežana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v času 90 dni po sklenjeni pogodbi oziroma 60 dni po sklenjenem aneksu za
leto 2007 in 2008, začetek v avgustu 2006
in zaključek del v juniju 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

Izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti.
Ostali pogoji po razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v najmanj 60 dneh po prejemu ali po
ugodnejšimi pogoji iz ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba
in aneks k gradbeni pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitev kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da je predložil BON - 1 in BON - 2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne in druge ustrezne
evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-16/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti in dopolniti do 21. 7. 2006 po ceni
– 10.000 SIT na TRR Občina Sežana, št.
01311 – 0100005909 pri Banki Slovenija s
pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije
– za Obnovo lokalne ceste št. 374081 Sežana–Vrhovlje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijava za sodelovanje: do četrtka 3. 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: do 4. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorna oseba ponudnika ali predstavnik ponudnika z izkazanim
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek dne 3. 8. 2006 ob 13. uri v mali
sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska
cesta št. 4, 6210 Sežana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: obvestilo je odposlano dne 23. 6.
2006.
Občina Sežana
Ob-18563/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Antonija Zdešar Vochl, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-85-270, faks 01/47-85-470, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
www.mp.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.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: 2020 – G – 2006 – 3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del v
zaporih Celje po sistemu ''funkcionalni
ključ v roke'' – gradbeno obrtniška dela,
elektroinštalacije, strojne inštalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPMZKZ Celje.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
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 uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o
preprečevanju korupcije naročniki ne smejo
sodelovati,
3. da je ekonomsko-finančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma blokad
poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, tj.,
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4.1 da je zadnjih treh letih izvedel vsaj
tri gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v
posamezni vrednosti vsaj 30 milijonov SIT
brez DDV,
4.2 da razpolaga s prostimi kapacitetami
strojne in druge opreme za izvedbo javnega
naročila,
4.3 da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za skupnega odgovornega vodjo del
in osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne vodje posameznih del,
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, tj.
5.1 da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev
5.2 da izpolnjuje pogoje po odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
5.3 da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim
javnim naročilom,
5.4. da je v celoti seznanjen z razpisanimi deli in da je sposoben izvesti javno
naročilo.
Naročnik bo zavrnil ponudbo, pri kateri
bo sodeloval izvajalec, do katerega je naročnik v obdobju zadnjih 5 let imel dokumentirane hujše kršitve pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 14. uri, sejna soba 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.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega naročila je 7. 8. 2006. Javno naročilo
se drugič ponavlja, ker v prvem in drugem
postopku, objava v Uradnem listu RS, št.
33-34 z dne 31. 3. 2006, Ob-9169/06 in št.
52, z dne 19. 5. 2006, Ob-13863, ni bilo nobene ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-18579/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Semič, kontaktna oseba: Jože Butala,
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Štefanov trg 9, 8333 Semič, Slovenija, tel.
07/356-53-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: obcina.semic@siol,.net, internetni naslov: www.semic.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:
preplastitev javnih poti v Občini Semič
v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Semič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 23. 6. 2006, konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, veljavno 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po potrditvi situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena 95%, reference 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 07. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
Cena 6.000 SIT z DDV, valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije. Pogoji in
način plačila: plačilo se izvrši pred dvigom
razpisne dokumentacije na podlagi izdanega računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 07. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od 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: 31. 7. 2006
ob 11. uri v prostorih Občine Semič.
VI.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: 23. 06. 2006.
Občina Semič
Št. 430-358/2006-2
Ob-18727/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: MORS – 834/06 - ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: investicijsko vzdrževalna dela na prenovi
prijavnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice: Andreja Čeferina - Postojna, Bohinjska bela, Ajševica,
Franc Rozman - Stane Ljubljana - Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 koledarskih
dni od oddaje naročila, začetek septembra
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje jav-
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nega naročila; pravne osebe (gospodarske
družbe) predložijo redni izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je
razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list) in obrtno
dovoljenje.
Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno; (odločbo
izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik tako
dovoljenje ne potrebuje).
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca)
in lastna izjava ponudnika.
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada).
Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom; (potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad).
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane; (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca).
Podatke o finančnem stanju podjetja;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
Dokumenti, ki jih izda uradna institucija in
katerih datumi izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo biti
starejši od 3 mesecev (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01);
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve (ne
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe). Ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani
banke smiselno po priloženem obrazcu in
izjavo banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe in bančno
garancijo za pravočasno odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati morajo naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
7. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 14. uri, Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18729/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MID
investicije d.o.o., kontaktna oseba: Sanja
Marn, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/566-12-73, faks 01/534-37-75,
elektronska pošta: mid.investicije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 – 115/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca izgradnje komunalne infrastrukture v območju občinskega lokacijskega načrta Planina – jug.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
NACE: 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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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: izgradnja komunalne infrastrukture v območju
občinskega lokacijskega načrta Planina
– jug.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 195 dni (od oddaje naročila); začetek po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti;
2. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1.a Za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2.a. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– odločba upravnega organa, izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– v primeru, da ponudnik ne more pridobiti
zahtevane odločbe, mora podati lastno izjavo,
da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje razpisane storitve. Izjava mora biti dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Izjava).
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije;
– obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje
obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
3.a. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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

Št.

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.
2. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, to je:
– 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);
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– ponudnik mora imeti letne prihodke od
poslovanja v zadnjih treh letih najmanj v višini 2-kratne vrednosti naročila;
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;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (v skladu z
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99, 64/01);
– poslovni izid za zadnja tri leta.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (v skladu z
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99, 64/01);
– poslovni izid za zadnja tri leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Tehnične zmogljivosti: ponudnik mora
navesti kompleten spisek strojne mehanizacije in ostale opreme katero bo uporabil za
razpisana dela;
2. Kadrovske zmogljivosti: ponudnik
mora imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlena vsaj dva odgovorna
vodja del. Izobrazba odgovornega vodje del
mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri
s strokovnim izpitom in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne
izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5
let kot odgovorni vodja.
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Dokazilo: izpolnjene tabele s prilogami.
3. Reference: ponudnik mora imeti vsaj
tri reference iz predmeta razpisa v zadnjih
petih letih v vrednosti 500 do 800 mio SIT
s potrdilom o dobro opravljenih delih z vrednostmi in datumi izvedbe.
Dokazilo: pisna strokovna priporočila;
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: številka obvestila v kazalu UL
10346/06 z dne 14. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. cena - 90 točk,
2. rok plačila - 10 točk.
1) Cena: strokovna komisija bo to merilo
ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja
najnižjo ceno za izvedbo razpisanih del dodelila 90 točk, ostalim ponudnikom z višjo
ceno pa število točk po sledeči formuli:
A = (x / y) x 90
A … število točk za merilo cena
x … najnižja ponudbena cena (SIT)
y … ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT)
2) Rok plačila: strokovna komisija bo to
merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki
ponuja najdaljši rok plačila brez obresti od
razpisanega roka plačila, dodelila 10 točk,
ostalim ponudnikom s krajšim rokom plačila
od razpisanega pa število točk po sledeči
formuli:
B = (x / y) x 10
B … število točk za merilo rok plačila
x … rok plačila posameznega ponudnika
y … najdaljši rok plačila
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 115/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006. Cena:
30.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 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: 7. 8. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, sejna soba št. 9.
VI.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: 23. 6. 2006.
MID investicije d.o.o.
Št. 37/2006
Ob-18730/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: po pooblastilu MŠŠ RS: Šolski center
Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Danica
Doler Švab, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-65,
faks 02/884-846, elektronska pošta: danica.doler@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Šolski center Slovenj
Gradec, kontaktna oseba: Danica Doler Švab, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-65, faks
02/884-18-46, elektronska pošta: danica.dole@guest.arnes.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: Bojana Sovič,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev prostorov za potrebe višje strokovne šole ŠC Slovenj Gradec z ostalimi deli – gradbena, obrtniška, strojna in
elektro inštalacijska dela ter dobava in
montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
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) ter dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maj 2007.
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.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 vsak
znesek) 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
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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 tri objekte visokih gradenj, v
vrednosti min. 200 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 dve naročili v
vrednosti dela podizvajalca po predmetni
ponudbi;
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 5
letih odgovorni vodja del na vsaj dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti
min. 200 mio SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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 vključno do
31. 7. 2006, cena razpisne dokumentacije:
30.000 SIT; pogoji in način plačila: plačilo
na TRR 04515-0000334091 pri Novi KBM,
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
31. 7. 2006 do 10. ure, na naslovu 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12.00 uri, Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor, sejna soba.
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: 23. 6. 2006.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 66305-41/2006/2
Ob-18734/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, u.d.i.a.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba:

Dunja Bubanj, u.d.i.a., Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-75-50,
faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, u.d.i.a., Slovenska 54/I, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-75-50,
faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitev komunalnih vodov in objekta
5 Posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: posebni socialno varstveni
zavod Prizma Ponikve, Ponikve 76, 1312
Videm–Dobrepolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnovitev komunalnih vodov in objekta 5 Posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma
Ponikve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del: 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drugi postopek
podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države, v kateri ima ponudnik
sedež;
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2005 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2005
večji od ponudbene vrednosti;
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih izvedb del v zadnjih petih letih
(reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov (na obr. IV/12a), in sicer za vsako primerljivo izvedbo del, ki jo ponudnik v
obrazcu navaja, sicer reference ne bodo
priznane.
13. da predloži podpisan seznam ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
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14. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
15. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
17. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži podpisan terminski in finančni plan izvedbe, prikazan v delovnih
dnevih, do dokončanja vseh pogodbenih
del;
19. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) 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 31. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515-0000334091 pri Novi KBM,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 10.
ure, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2006 ob 12. uri, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, Ljubljana.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ob-18756/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/788-89-36, faks 01/788-89-13, elektronska pošta: Anica.teme@jkpg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Kanalizacije Grosuplje – glavni
kanal »D« pod železniškimi tiri do gl. zbiralnika »S«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, material in montažna dela.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: avgust – oktober 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
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: do 30. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 10.30, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.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: 23. 6. 2006.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o.
Št. 3142-06
Ob-18770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03-56-53-102, faks 03-56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06 G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja hale za skladiščenje peska na
komunalni deponiji Neža.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunalna deponija Neža
v Trbovljah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
hale za skladiščenje peska na komunalni
deponiji Neža.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. izvajalec bo dolžan izvesti geološke
raziskave na lokaciji postavitve hale,
5. izvajalec bo moral izdelati projekte
PGD, PZI in PID - na osnovi idejne zasnove, ki jo je izdelal Spekter projekt d.o.o. - št.
projekta 1066/06 in je sestavni del razpisne
dokumentacije,
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6. izvajalec bo moral zagotoviti geološki
nadzor,
7. izvedba hale mora biti po načinu funkcionalni ključ v roke investitorju,
8. čas izvedbe - najkasneje do 20. 10.
2006.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 26330-0010049713 ali na blagajni
podjetja.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 10. uri na sedežu naročnika (Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje – sejna soba).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-18771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Luče, kontaktna oseba: David
Špeh, Luče 106, 3334 Luče, Slovenija, tel.
03/839-35-50, faks 03/839-35-51, elektronska pošta: obcina@luce.si, internetni naslov: www.luce.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: 430-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste v Konjskem vrhu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
LC 233020 Črna - Raduha - Snežna
jama; odsek Črna - Zgornji Mlinar LC 221100
Primož - Konjski vrh - Duple; odsek Parbej
- Robnik - Golob.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.30.00-9.
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:
Rekonstrukcja obstoječe asfaltne lokalne
ceste LC233020:
– od km 0+000 do km 0+211 preplastitev,
– od km 0+490 do km 0+700 preplastitev,
– od km 0+700 do km 0+850 nadgradnja
( tampon + asfalt ) obstoječe ceste,
– od km 0+850 do km 2+200 preplastitev,
– od km 0+000 do km 2+200 na odsekih
rekonstrukcija podpornih zidov.
Rekonstrukcja obstoječe lokalne ceste
221100:
– od km 0+000 do km 1+433 asfaltiranje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,000.000
SIT,
– original izjava banke ali zavaroval
nice,da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5 % pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original izjava banke ali zavaroval
nice,da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti, ki
jo bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev; plačilo v 60 dneh.
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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti - potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto, od datuma oddaje
ponudbe;
– 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
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katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež - potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati - originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj 30
mio sit in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del - izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference (vodenje 5. objektov v zadnjih petih letih)
- izjava ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo delizjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
transakcijski račun 01267-0100019123 sklic
714199 - po modelu 00.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 12. uri, Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče.
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.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Luče
Št. 4300-22/2006
Ob-18772/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Alenka Verbič, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-43-14, faks 03/898-43-33, elektronska pošta: alenka.verbic@sostanj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300 - 22/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in prenova Zdravstvene
postaje Šoštanj - II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstvena postaja
Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, 3325 Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova elektrostrojnih instalacij v desnem delu
Zdravstvene postaje Šoštanj in preureditev laboratorija. Ogled objekta možen v
dogovoru z gospo Marjano Kamenik, tel.:
03/899-54-17.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od
skupne vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo mesečne račune izplačal 60 dni po
prejemu situacije, ki jo bo potrdil nadzorni
organ.
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
ZJN-1 – 42. in 42.a člen ter v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
– 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;
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– da ponudnik ali ponudnikovi vodilni
delavci niso v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja oziroma da v petih
letih pred objavo naročila niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja
niso bili pravnomočno obsojeni;
– dokazilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
– da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima poravnane prispele davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal RS tistih dajatev,
ki bi jih moral poravnati;
– obrazec BON- 1/P za leto 2004, ki ga
izda Agencija za javnopravne evidence in
storitve, ki ne sme biti starejši od 60 dni od
dneva odpiranja ponudbe;
– BON 2, ne starejši od 60 dni od dneva
odpiranja ponudb, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov TR v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo potrdila ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi in ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi;
– ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih dobaviteljev;
– ponudnik mora podati izjavo o prostih
kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega
naročila v roku, ki ga je naročnik določil za
javno naročilo (javno naročilo je zaradi specifike narave dela v Zdravstveni postaji Šoštanj potrebno opraviti v dveh mesecih);
– ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– ponudnik mora zagotoviti, da dokazujejo pogoje za udeležbo tudi morebitni podizvajalci.
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: 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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 ponudnika ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 11.30, Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
Šoštanj, sejna dvorana, II. nad.
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: 23. 6. 2006.
Občina Šoštanj
Ob-18774/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Romana Starič,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: romana.staric@bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Dominvest d.o.o., kontaktna oseba: Franc Pogačar, Cesta maršala Tita 18,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-26-19,
faks 04/586-41-12-41, elektronska pošta:
franc.pogacar@dominvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dominvest d.o.o., kontaktna oseba: Franc Pogačar, Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-26-19, faks 04/586-12-41, elektronska pošta: franc.pogacar@dominvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Bled, kontaktna oseba: Romana Starič, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: romana.staric@bled.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja zbirnega centra komunalnih odpadkov Bled.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ob čistilni napravi Bled.
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:
gradnja bo obsegala:
– objekt za osebje s sanitarijami,
– nadstrešnico za strojno opremo,
– parkirišča za tovorna vozila,
– parkirišča za osebna vozila,
– rampa,
– ograja,
– nadstrešnica nad kontejnerji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del takoj po podpisu pogodbe; zaključek del I. faza 15. 10. 2006;
II. faza v letu 2007; ostala dela takoj ko bo
naročnik zagotovil manjkajoča sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 15. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih situacij; rok plačila 60
dni.
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;
– 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;
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– 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/S za leto
2005;
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– reference ponudnika;
– ustrezna izobrazba kadrov.
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: 15. 7. 2006, cena:
30.000 SIT vključno z DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom na
transakcijski račun št. 05100-8011732530
pri Abanki, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
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 1. 9. 2007
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 11. uri, Občina Bled.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Bled
Ob-18775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bohinj, kontaktna oseba: Anton Kovačič, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija, tel.
04/577-01-00, faks 04/572-18-64, elektronska pošta: obcina@bohinj.si, internetni naslov: www.obcina.bohinj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona
Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/530-10-20, faks 04/530-10-21,
elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. izvedba GOI del za spremembo namembnosti dela objekta Zdravstvenega

doma Bohinj v zdravstvene namene preureditev za otroško ambulanto,
2. dobava in montaža dvigala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del ter dobava in montaža dvigala.
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 dala bančno garancijo:
– za dobro izvedbo posla v višini 10 %
pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti za celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila 60 dni od potrditve situacije,
10% po dokončanju del in opravljeni primopredaji del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oz. izpisek iz registra obrti oziroma
drugega ustreznega registra, iz katerega
je razvidno, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 90 dni.
Dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A2; kot dokazilo,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih
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dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
Dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da je znašal ponudnikov
povprečni letni promet v letih 2005, 2004,
2003 najmanj 100 mio SIT.
Dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj
dveh objektov v zadnjih 3 letih, minimalne
vrednosti 30 mio SIT vsak, s priloženimi potrjenimi referencami s strani naročnikov.
Dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih dvanajstih mesecih, kar je pogoj za
priznanje finančne sposobnosti.
Dokazilo B4: izjava ponudnika, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da je
imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v
zakonskih rokih plačil poravnane vse finančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila.
Dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi referencami v primeru uveljavljanja
referenc podizvajalcev.
Dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo na projektu, odgovorni
vodja del mora izpolnjevati pogoje po ZGO
in imeti sklenjeno redno delovno razmerje s
ponudnikom.
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: 28. 7. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik dokumentacije prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu na: TRR:
07000-0000312624, ING-ARH, Polona Čeh
s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12. uri, Občina Bohinj, Triglavska cesta
35, 4264 Bohinjska Bistrica.
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: 22. 6. 2006.
Občina Bohinj
Št. 354-2/06-2
Ob-18776/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Natalija Vlihar
Samsa, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/721-01-00, faks 05/721-01-02,
elektronska pošta: natalija.vilhar@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Tringrad nova d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Žitko, u.d.i.g., Obrtniška 5,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25,
faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Pivka, kontaktna oseba:
sprejemna pisarna, Kolodvorska 5, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/721-01-00, faks
05/721-01-02, elektronska pošta: sprejem@pivka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02-G-NV/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba novogradnje Pokopališče v Pivki
- I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pivka, območje LN Pokopališče v Pivki I. faza.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Uredi se območje 1. faze širitve pokopališča v Pivki, ki obsega:
– ureditev dostopne ceste in parkirišča,
– ureditev vstopne ploščadi,
– ureditev grobnih polj z dostopnimi potmi,
– ureditev zelenih in parkovnih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT po priloženem obrazcu bančne garancije v razpisni dokumentaciji, z
veljavnostjo do 1. 11. 2006. Naročnik bo
neizbranim ponudnikom takoj po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil finančno garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob
vročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih zah-
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tev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega
naročila.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale v
pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije v razpisni dokumentaciji;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku
ob primopredaji objekta. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 90 dni
od datuma izstavitve situacije, v skladu z
opravljenimi deli.
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.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni,
– fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni
vpisana v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali ni bila pravnomočno obsojena
za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je
lahko star največ 30 dni,
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek) da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanja ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež. Dokument je lahko star
največ 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni,
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru, da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila, z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih iz-
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kušenj pri gradnjah ter navedbo imena in
priimka odgovornega vodje del, za katerega
je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni zbornici ter potrdilo, da
je v tej zbornici vpisan v ustrezen imenik, z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delo ipd.). Pogoj za
priznavanje sposobnosti po tej točki je za
odgovornega vodjo del, da je bil odgovorni vodja del na enem objektu z vrednostjo
100,000.000 SIT,
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference pri izvedbi objektov v zadnjih dveh
letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po
tej točki je izveden vsaj en objekt v vrednosti
200,000.000 SIT v zadnjih dveh letih in vsaj
ena priložena, s strani naročnikov potrjena,
pozitivna referenca primerne vrednosti.
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 02-G-NV/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 30.000 (z DDV) SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-0100016298.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 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 1. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Pivka - sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
VI.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: 21. 6. 2006.
Občina Pivka
Št. 09/2006
Ob-18779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rimokatoliško župnijstvo Solčava, Župnijski
urad Marije Device Snežne Solčava, kontaktna oseba: Silvester Molan, Solčava 21,
3335 Solčava, Slovenija, tel. 03/838-60-06,
faks 03/838-60-06, elektronska pošta: silvester.molan@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Solčava, Občinska
uprava, kontaktna oseba: Mateja Suhodolnik, Solčava 16, 3335 Solčava, Slovenija, tel.
03/839-27-50, faks 03/893-27-55, elektronska pošta: mateja.suhodolnik@solcava.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Solčava, Občinska uprava, kontaktna oseba: Mateja Suhodolnik,
Soklčava 16, 3335 Solčava, Slovenija, tel.
03/839-27-50, faks 03/839-27-55, elektronska pošta: mateja.suhodolnik@solcava.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Solčava, Občinska uprava, kontaktna oseba: Mateja Suhodolnik, Solčava 16, 3335
Solčava, Slovenija, tel. 03/839-27-50, faks
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03/839-27-55, elektronska pošta: mateja.suhodolnik@solcava.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
statična sanacija z odvodnjavanjem in
zunanjo ureditvijo farne cerkve Marije
Snežne v Solčavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Solčava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50.501.501-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvesti je potrebno:
1. Stabilizacija temeljnih tal z lahko ekspanzijsko smolo – injektiranje pod obstoječimi temelji.
2. Izvedba zaledne drenaže za pokopališkim zidom.
3. Statična ojačitev temeljev.
4. Stabilizacija temeljnih tal z lahko ekspanjzijsko smolo, injsktiranje pod AB razširitvami temeljev.
5. Izvedba drenaže okrog temeljev
objekta.
6. Injektiranje v področju temeljev s silikonsko (silansiloksansko) injekcijsko maso.
7. Izvedba kanalizacijje za odvod drenaže in meteorne vode s steh in urejenih
površin okoli cerkve.
8. Izvedba ojačitev zidov z AB vencem in
sistemom nosilcev nad oboki.
9. Izvedba ojačitve zidov s togo ploščo v
etaži zakristije.
10. Izvedba ojačitve zidov s togo lupino
nad stropom zakristije.
11. Sistematično injsktiranje temeljev,
sten in obokov.
12. Injektiranje razpok.
13. Izvedba utrjenih površin – zunanje
ureditve z odvodnjavanjem utrjenih površin.
Dela je potrebno razdeliti na tri faze in
prilagoditi načinu financiranja, saj bo naročnik investicijo financiral tri leta, pri čemer
mora biti I. faza končana do 20. 10. 2006
v višini 40,000.000 SIT, II. faza do 24. 8.
2007 v višini 40,000.000 SIT in II. faza do
25. 8. 2008 v višini preostalega pogodbenega zneska.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek del je 25. 8. 2006, zaključek del je 25. 8. 2008, pri čemer je potrebno
I. fazo zaključiti do 20. 10. 2006, II. fazo do
24. 8. 2007 in III. fazo do 25. 8. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 8. 2006, konec 25. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisne dokumentacije,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno

naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj tri reference o izvedenih
delih v zadnjih treh letih, in sicer za: statično
sanacijo objektov v višini 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 7. 2006, cena:
16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TRR Župnijskega urada Solčava,
številka: 02426-0253837797.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: do 29. 9. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 12. uri; Rimskokatoliško župnijstvo Solčava, Župnijski urad Marije Device Snežne
Solčava, Solčava 21, 3335 Solčava.
VI.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: 23. 6. 2006.
Rimokatoliško župnijstvo Solčava,
Župnijski urad
Marije Device Snežne Solčava
Ob-18790/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: mag. Lorena
Korošec, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02, faks 01/306-19-03,
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elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni naslov: http://www.rralur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, kontaktna oseba:
mag. Lorena Korošec, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-05,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, kontaktna oseba:
mag. Lorena Korošec, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-05,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna razvojna agencija Ljubljanska urbana regija Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Lorena Korošec, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-05, faks
01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.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: JN-S-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzpostavitev mreže pešpoti v Ljubljanski urbani regiji v občinah: Borovnica,
Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Domžale,
Ivančna Gorica, Kamnik, Mestna občina
Ljubljana, Medvode, Trzin v skupni dolžini 367,63 km, ureditev sistema vzdrževanja na vzpostavljenih regionalnih poti in
izdelava vodnika v slovenščini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljanska urbana regija (LUR): Borovnica, Dobrepolje, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik,
Mestna občina Ljubljana, Medvode, Trzin.
I.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.14.21.20-3, dopolnilni besednjak: E093-1, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 73.22.00.00-0, 73.20.00.00-4,
73.10.00.00-2.
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: ocenjena skupna vrednost (z DDV) je 31,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij 2006 in konec oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5%, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih
primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,
– če izbrani ponudnik v predpisanem
času ne podpiše ponudbe,
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.

Št.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Ponudnik mora v ponudbi izrecno navesti, da pristaja na naslednje plačilne pogoje,
pri čemer lahko ponudi tudi za naročnika
ugodnejše:
– 50% pogodbene vrednosti v 45 dneh
po prejemu računa od oddaje faznega poročila,
– 30% pogodbene vrednosti v 45 dneh
po prejemu računa od oddaje zaključnega
poročila,
– 20% pogodbene vrednosti v 15 dneh
po potrditvi zaključnega poročila s strani
predstavnikov občin, ki sodelujejo v projektu Vzpostavitev in vzdrževanje 367,63 km
regionalnih poti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih
/ZJV-1 (Ul. l. RS, št. 39/00 (102/00 – popr.),
2/04, 2/04, 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra (priloga
št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika;
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
2. izjava ponudnika, 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: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca nima blokiran žiro račun. Dokazila:
Za pravne osebe: originalen obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse
zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kadri – izjava, s katero ponudnik zagotavlja, da bo za pripravo projekta Vzpostavitev in vzdrževanje 367,63 km regionalnih
poti zagotovil potrebno število strokovnjakov
(vsaj 4) s področja priprave projektov promocijskih aktivnosti in urejanja pešpoti,
– načrt izvedbe projekta Vzpostavitev in
vzdrževanje 367,63 km regionalnih poti,
– reference s področja razpisa.
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:
1. ponudbena cena – 60%,
2. reference podjetja – 40%,
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3. ustreznost projekta in metodologija.
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 14. 7. 2006 do
13. ure.
Cena: 7.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun, odprt pri Novi Ljubljanski
banki, številka: 01261-6030216558, sklic:
2/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 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: 24. 7. 2006
ob 13. uri; Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, soba 007.
VI.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: 23. 6. 2006.
Regionalna razvojna agencija –
Ljubljanske urbane regije
Št. 110-1/06
Ob-18795/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7. 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovan-je
in inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000251.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje objektov pri gradnji AC Slivnica–Draženci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Draženci.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.20-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
objektov pri gradnji AC Slivnica–Draženci od
km 0+000 do km 19+850:
– R1 – rušenje bencinskega servisa Petrol–Slivnica II., parc. št. 209/1 in 209/8 k.o.
Rogoza,
– R2 – rušenje stanovanjskega objekta,
Cesta na Agrarno 49, Hotinja vas, parc. št.
*248 k.o. Hotinja vas,
– R3 – rušenje lovskega doma, Cesta
talcev 10, Dravski dvor, parc. št. 747/3 k.o.
Rače,
– R4 – rušenje stanovanjskega objekta,
Marjeta 105, Marjeta na Dravskem polju,
parc. št. *145 k.o. Marjeta na Dravskem
polju,
– R5 – rušenje stanovanjskega objekta,
gospodarskega objekta in garaže, Prepolje
1, parc. št. 319/7 k.o. Prepolje,
– R6 – rušenje stanovanjskega objekta,
gospodarskega objekta in garaže, Prepolje
1a, parc. št. 320/3 k.o. Prepolje,
– R7 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Prepolje 2, parc.
št. *259 k.o. Prepolje,
– R8 – rušenje stanovanjskega objekta,
gospodarskega objekta in garaže, Prepolje
3, parc. št. 321/2 in *181 k.o. Prepolje,
– R9 – rušenje stanovanjskega objekta
(2 objekta), Prepolje 3a, parc. št. 321/1 in
321/5 k.o. Prepolje,
– R10 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Gerečja vas 113,
parc. št. 651/134 k.o. Gerečja vas,
– R11 – rušenje stanovanjskega objekta,
Zg. Hajdina 191, parc. št. *202 k.o. Hajdina,
– R12 – rušenje stanovanjskega objekta in gospodarskega objekta, Draženci 37,
parc. št. 333 k.o. Draženci,
– R13 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Draženci 37b,
parc. št. *342 k.o. Draženci,
– R14 – rušenje stanovanjskega objekta
(dvojček), Draženci 36a, parc. št. *512 in
*513 k.o. Draženci,
– R15 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Draženci 36c,
parc. št. 327/3 k.o. Draženci,
– R16 – rušenje stanovanjskega objekta in gospodarskega objekta, Draženci 36,
parc. št. 323/6 in 323/8 k.o. Draženci,
– R17 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Pohorskega bataljona 2a, Ptuj, parc. št. 4155 k.o. Ptuj,
– R18 – rušenje stanovanjskega objekta,
Draženci 5, parc. št. *98 k.o. Draženci,
– R19 – rušenje stanovanjskega objekta,
gospodarskega objekta in garaže, Draženci
8, parc. št. 368/2 k.o. Draženci,
– R20 – rušenje stanovanjskega objekta,
Draženci 9b, parc. št. 373 k.o. Draženci,
– R21 – rušenje stanovanjskega objekta
in gospodarskega objekta, Draženci 42a,
parc. št. *391 k.o. Draženci,
– R22 – rušenje stanovanjskega objekta,
Draženci 42, parc. št. *392 k.o. Draženci,
– R23, R24 – rušenje stanovanjskega
objekta in gospodarskega objekta, Draženci
41, parc. št. *270 in 248/1 k.o. Draženci,
– RNOV2 – rušenje stanovanjske-ga
objekta in garaže, Draženci b.št. (zraven
41), parc. št. *528 k.o. Draženci.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Rrušenje posameznih objektov se bo vršilo predvidoma v obdobju od junija 2007 do
junija 2009, sukcesivno s prevzemi posameznih objektov. Rok porušitve posameznega
objekta je najkasneje 10 dni po predaji letega izvajalcu del v rušenje, razen za Bencinski servis Petrol–Slivnica II, kjer je rok
porušitve 20 dni po predaji.
Rok se lahko spreminja v skladu s podčlenom 8.4 Posebnih pogojev pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,100.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (rušenj objektov), v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000251.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne

dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-18798/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Infra d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 01/30-68-255, faks
01/30-68-163.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Marussig,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-255, faks
01/30-68-163.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: BŠM30.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za izdelavo pilotne stene
na cesti G1-5/0332 Kompolje–Boštanj,
med km 7,874 in km 7,947.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na cesti G1-5/0332 Kompolje–Boštanj, med km 7,874 in km 7,947.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.21-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Kompolje–Boštanj, med km
7,874 in km 7,947.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisna dela se bodo financirala iz sredstev
INFRE d.o.o. Sevnica in Direkcije RS za
ceste.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev,
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne
ceste,
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju,
– izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: BŠM30.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
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dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 ob 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
v 3. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Infra d.o.o. Sevnica
Ob-18903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nataša
Peternel, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-04, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcinakanal.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: 340-02-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija odseka ceste LC 163030
med km 5+566 in 8+650, Lig–Vrhovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Kanal ob Soči
in Občina Brda.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): asfaltacija makadamskega cestišča in ureditev odvodnjavanja z
asfaltnimi muldami in betonskimi propusti ter
utrditev opornih zidov z AB venci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: avgust in september.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 50 dni od oddaje
naročila, začetek 10. 8. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z vključenim davkom, izdano s strani banke.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 60
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dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 95% del, ostalo po primopredaji objekta.
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:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom, ki ga izda pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle obveznosti, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež in če ima sedež v
tujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle
poslovne obveznosti, ki bi jih morali poravnati v RS,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja obveznosti,
– izjava ponudnika o izvedbi storitve na
naročnikovih lokacijah,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije.
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:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236 pri
Banki Slovenija, namen nakazila: razpis Rekonstrukcija slemenske ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo predložili
pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi na Občini Kanal ob
Soči.
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: 22. 6. 2006.
Občina Kanal ob Soči
Ob-18905/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Odranci, kontaktna oseba: Matija Kikel,
Panonska ul. 33, 9233 Odranci, Slovenija,
tel. 02/577-34-80, faks 02/577-34-86, elektronska pošta: obcina.odranci@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalnih vodov za obrtno
cono Odranci – 2.A faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odranci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 1. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: 36.000 SIT za sklop.
Pogoji in način plačila: plačilo stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR 03125-1009808936 – podjetje
Atrij d.o.o. Odranci.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ponudnika oziroma zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci.
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: 26. 6. 2006.
Občina Odranci

Storitve
Št. 110-1/06

Ob-18791/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Izdelava gradbeno-tehničnega
dela študije variant za gradnjo državne ceste med A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo« (Ob-16474/06)« pri katerem se
spremenijo naslednje točke:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Študije in vrednotenja - Ministrstvo
za promet - tehnična pomoč - 2006, EPD
RS 2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC, svetovanje inženiring,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Marsela Podboj, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-68-223, faks
00386/(0)1/30-68-224, elektronska pošta:
marsela.podboj@ddc.si.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/06

Ob-18799/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 59-60/06 z dne
9. 6. 2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Izdelava okoljskega poročila
za gradnjo državne ceste med avtocesto A1
Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo«
(Ob-16480/06) pri katerem se spremenijo
naslednje točke:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu po-

godbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Študije in vrednotenja - Ministrstvo
za promet - tehnična pomoč - 2006, EPD
RS 2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC, svetovanje inženiring,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Marsela Podboj, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-68-223, faks
00386/(0)1/30-68-224, elektronska pošta:
marsela.podboj@ddc.si.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/06

Ob-18800/06

Popravek
V Uradnem listu RS. št, 59-60/06 z dne
9. 6. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Izdelava študije variant
(šv) s predlogom najustreznejše variantne
rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo« (Ob-16481/06) pri katerem se
spremenijo naslednje točke:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Študije in vrednotenja - Ministrstvo
za promet - tehnična pomoč - 2006, EPD
RS 2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC, svetovanje inženiring,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Marsela Podboj, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-68-223, faks
00386/(0)1/30-68-224, elektronska pošta:
marsela.podboj@ddc.si.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/06

Ob-18801/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 59-60/06 z dne
9. 6. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Izdelava prometnega
in ekonomskega dela študije variant za
gradnjo državne ceste med avtocesto A1
Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo«
(Ob-16483/06) pri katerem se spremenijo
naslednje točke:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Študije in vrednotenja - Ministrstvo
za promet - tehnična pomoč - 2006, EPD
RS 2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
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1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC, svetovanje inženiring,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Marsela Podboj, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-68-223, faks
00386/(0)1/30-68-224, elektronska pošta:
marsela.podboj@ddc.si.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18016/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Goran Udovč, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-184,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0039/2006-01/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Dolenjske Toplice v
šolskem letu 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Dolenjske 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: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007 v skladu s
šolskim koledarjem.
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 znesku 800.000 SIT,
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS 06/07.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnemu sodišču
ali drugem organu;

Št.

– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– predložen obrazec BON 1, BON 2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev na
TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun
za preteklo leto;
– dodatni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od 60 dni;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, licenca za opravljanje prevozov potnikov;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1, BON 2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto;
– potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih, kar je pogoj za priznanje finančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljivih motornih vozil;
– reference iz zadnjih pet let (vsaj 6 referenc);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se prevaža 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: 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:
430-0039/2006-01/03.
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: plačilo na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice št.
01357-0100015780.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 10.
ure; ponudbe na naslov Občina Dolenjske
Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske
Toplice, v zapečateni ovojnici s pripisom Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze. Na
hrbtni strani pa naslov ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 2011.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 10.30, Dolenjske Toplice, sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Goran
Udovč, Občina Dolenjske Toplice, tel.
07/38-45-184.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-18021/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Darja Will,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-72, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: darja.w@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-01-119/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Šentjernej za Osnovno šolo Šentjernej
in Podružnično šolo Orehovica za šolsko
leto 2006/2007.
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 19. 6. 2006, konec 18. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od dneva prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
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– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dan zavajajoče podatke,
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika,
– ponudnik ima ustrezne kadrovske, tehnične in finančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila. Izpisek na
dan oddaje naročila ne sme biti starejši od
30 dni,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
naročila ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo na dan oddaje naročila ne
sme biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje naročila
ne sme biti starejši od 30 dni,
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– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo na dan oddaje naročila ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana
z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Potrdilo na dan oddaje naročila ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih. Potrdilo na
dan oddaje naročila ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo, da ima ponudnik ustrezne in
potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik je v zadnjih treh letih, kot
glavni izvajalec opravljal storitve podobnega
značaja,
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke,
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ekonomsko in
finančno sposoben:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON-1 in BON-2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja, bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. podatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in
podatke o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON-2), na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v RS predložijo: odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2005 (iz davčne napovedi
za leto 2005, ki jih potrdi DURS), potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred oddajo ponudb ter podatke o morebitnih blokadah.
Podatki na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava da bodo vozila in vozniki izpolnjevali pogoje v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupne
otrok,
– izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
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: 344-01-119/2006.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR
01319-0100015314,
s
sklicem
344-01-119/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe 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: predstavniki ponudnika
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej – sejna soba II. nad.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Občina Šentjernej
Št. 36-219/06
Ob-18330/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podlehnik, kontaktna oseba:
Zlatko Kelenc, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, Slovenija, tel. 02/788-40-62, faks
02/788-40-65, elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.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: 430-186/06-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija LC 456700 Dolena-Gorca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Podlehnik.
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 takoj po podpisu pogodbe in konec 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: 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: dokazila in način predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila in način predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila in
način predložitve so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-186/06-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Podlehnik TR
01372-0100017567; ID št. za DDV
SI30569320.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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 30. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 12.30; v prostorih Občine Podlehnik.
VI.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) 42,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Občina Podlehnik
Ob-18333/06
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje programske opreme Entrust.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je vzdrževanje obsto-

Št.

ječe programske opreme Entrust, strojnih
modulov, izobraževanje ter intervencijsko
vzdrževanje in svetovanje pri implementaciji novih verzij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma 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,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujene storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora predložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da ponujeno
blago oziroma storitve popolnoma ustrezajo
tehničnim zahtevam. V dokaz, da ponujena oprema popolnoma ustreza tehničnim
zahtevam, mora ponudnik priložiti originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca za
vsak kos opreme posebej, prav tako mora
ponudnik v ponudbi navesti proizvajalčeve
kataloške številke ponujene opreme;
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
proizvajalcu programske opreme status najmanj Entrust Partner;
– ponudnik mora biti pooblaščen za prodajo in vzdrževanje strojnih modulov Nciper;
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le – to
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dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo
naročnik lahko ugotovil ponudnikov status;
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo;
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
najmanj dva strokovnjaka, ki sta izobražena
in izkušena s postavitvijo, namestitvijo in
vzdrževanjem programske opreme iz razpisa. Strokovnjaka morata biti locirana na
lokaciji, od koder je Uprava Pošte Slovenije
dosegljiva v največ 2. urah;
– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri;
– najmanj eno referenco na področju postavitve in vzdrževanja javne certifikatske
agencije v Sloveniji s programsko opremo,
ki ustreza na Pošti Slovenije nameščeni programski opremi.
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:
1. cena – 95%,
2. cena vzdrževalne ure – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 9. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 425/06
Ob-18504/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.

Stran

5214 /

Št.

67-68 / 30. 6. 2006

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba izobraževanja; ponudbe se oddajajo za 1 sklop, več sklopov ali vse sklope,
kot sledi:
1. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje,
3. sklop: izobraževanje za zaposlene v
podpornih službah,
4. sklop: izobraževanje za delovne terapevte, fizioterapevte, rentgenske inženirje,
socialne delavce,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (pedagoškoandragoške vsebine),
6. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (vsebine iz vodenja in upravljanja).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: izobraževanje za sodelavce
v administraciji
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
2) Kratek opis: izobraževanje za sodelavce v administraciji.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2: izobraževanje za operativne
vodje
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
2) Kratek opis: izobraževanje za operativne vodje.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 3: izobraževanje za zaposlene
v podpornih službah
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
2) Kratek opis: izobraževanje za zaposlene v podpornih službah.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 4: izobraževanje za delovne
terapevte, fizioterapevte, rentgenske inženirje, socialne delavce
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
2) Kratek opis: izobraževanje za delovne
terapevte, fizioterapevte, rentgenske inženirje, socialne delavce.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 5: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (pedagoško-andragoške vsebine)
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
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2) Kratek opis: izobraževanje za medicinske sestre, zdravstvene tehnike (pedagoško-andragoške vsebine).
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 6: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (vsebine iz vodenja in upravljanja)
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
2) Kratek opis: izobraževanje za medicinske sestre, zdravstvene tehnike (vsebine
iz vodenja in upravljanja).
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
izobraževanja; ponudbe se oddajajo za 1
sklop, več sklopov ali vse sklope, kot sledi:
1. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje,
3. sklop: izobraževanje za zaposlene v
podpornih službah,
4. sklop: izobraževanje za delovne terapevte, fizioterapevte, rentgenske inženirje,
socialne delavce,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (pedagoškoandragoške vsebine),
6. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstvene tehnike (vsebine iz vodenja in upravljanja).
Obseg in količina po posameznih sklopih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% končne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni od 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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.3.1) 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 2. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14 /2. nadstropje, 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: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v
prilogi A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-18506/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Marija Lokovšek, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-890, faks
03/42-65-862, elektronska pošta: marija.lokovsek@celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok Mestne občine Celje
na relacijah naslednjih osnovnih šol:
1. OŠ Frana Kranjca, 2. OŠ Lava, 3. OŠ
Ljubečna in 4. OŠ Štore v šolskih letih:
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 z možnostjo podaljšanja do dveh let ter 5. OŠ
Frana Kranjca za šolsko leto 2006/2007,
za vsako šolsko leto od 1. 9. do 30. 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje dnevnih osnovnošolskih prevozov otrok
Mestne občine Celje je razdeljeno na relacije, ki so oblikovane v sklope kot je razvidno
iz razpisne dokumentacije. Orientacijska
cena za točke 1.–4. je 37,000.000 SIT (brez
DDV)/letno, za točko 5. pa 10,000.000 SIT
(brez DDV)/letno.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolska leta 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 z možnostjo podaljšanja do dveh
let (za točke 1.–4.) in šolsko leto 2006/2007
za točko 5.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. do 4. od 1. 9. 2006 do 30. 6.
2009; 5. od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora kot vrsto zavarovanja za resnost
ponudbe predložiti v svoji ponudbi bianco
menico z menično izjavo v višini 2,500.000
SIT z veljavnostjo do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve se plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna
Mestne občine Celje. Rok plačila računa je
30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja podizvajalcev.
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 42, 42/a 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80 točk
Cena: maksimalno število točk 80.
Število točk za konkretnega ponudnika
se določi po enačbi:
ŠTp = (Px / Pi) x 80
ŠTp = število točk, ki jih dobi ponudnik
Px = najnižja ponudbena cena
Pi = ponudbena cena primerjanega ponudnika
2. reference – 10 točk
Reference: maksimalno število točk 10.
Naročnik bo točkoval ponudbe od 1 do
10, in sicer tako, da bo ponudbi z največjim
številom referenc »zelo dobro« dodelila 10
točk, ostalim ponudbam z manjšim številom
pa število točk po naslednji formuli:
ŠTp = (Px / Pi) x 10
Štp = število točk, ki jih dobi ponudnik

Št.

Px = število referenc primerjanega ponudnika
Pi = največje število predloženih referenc
Reference morajo biti izkazane z razpisnimi obrazci 15 in 15a, saj v nasprotnem
primeru ponudnik ne dobi nobene točke.
Naročnik bo upošteval največje število referenc, in sicer 20 referenc.
3. ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10
točk
Ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik: Naročnik bo točkoval ponudbe do 10 točk. Posebne ugodnosti so razvidne iz razpisnega
obrazca 13 razpisne dokumentacije, kjer
lahko ponudnik ponudi naročniku dodatne
ugodnosti s predmeta javnega naročila. Za
naročnika pomenijo posebne ugodnosti:
– veljavnost vozovnic na redni liniji – 6
točk
– število prostih km, ki jih ponudnik nudi
naročniku – 4 točke
Pri točkovanju bo naročnik uporabil naslednjo formulo:
ŠTp = (Px / Pi) x 10
Štp =število točk, ki jih dobi ponudnik
Px = veljavnost vozovnic na redni liniji
in število prostih kilometrov primerjanega
ponudnika
Pi = veljavnost vozovnic na redni liniji in
največje število prostih kilometrov
B2) Merila so navedena in obrazložena
enako kot v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: 15.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št.: 01211-0100002855, sklic 28
75108-20007130001-2006 »za oddajo javnega naročila prevozi osnovnošolcev«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov s pooblastilom za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 9. uri; v prostorih Oddelka za družbene
dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, 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: 22. 6. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 18/06
Ob-18524/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Andreja Oman, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/20-16-100, faks
04/20-16-110, elektronska pošta: uprava@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov:
www.gorenjske-lekarne.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja
lekarn naročnika in prevoz gotovine in
interne pošte.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Gorenjske.
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 razpisne dokumentacije.
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
2% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, ki bo
izstavljen mesečno po opravljeni storitvi.
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 in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42/1 člen: točke 1, 2 in 3,
člen 42/2: točke 1, 2 in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o finančnem poslovanju (BON 1P) in potrdilo banke
o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za varovanje premoženja,
– licenca za prevoz in varovanje denarja
in drugih vrednostnih pošiljk,
– licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom ali fotokopija pogodbe o najemu VNC pri subjektu, ki s takšno licenco
razpolaga,
– potrdilo MNZ o številu registriranih varnostnikov po stopnjah izobrazbe, zaposlenih
pri ponudniku,
– potrdilo MNZ o številu zaposlenih oseb
iz 19. do vključno 23. člena Zakona o zasebnem varovanju, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika,
– veljavna pogodba za zavarovanje odgovornosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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.
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Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP:
01252-6030274811.
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: zakoniti zastopniki
ali pooblaščeni predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 12. uri; Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Gorenjske lekarne
Št. 03/06
Ob-18525/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna
oseba: Vesna Filipović, Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-350,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta: vesna.filipovic@eim-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Zlatka Zastavnikovič, Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/25-32-348, faks
02/25-12-597, elektronska pošta: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nova KBM d.d., kontaktna oseba:
Igor Perger, Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-92-402.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatka Zastavnikovič, Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-348,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za odobritev dolgoročnih investicijskih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte malega
gospodarstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podravska regija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme Podravja, Pravilnika delovanja
Garancijske sheme Podravja ter s soglasjem občin Konzorcija za razvojne naloge Podravja razpisuje Ekonomski institut Maribor
– PE Garancijska shema Podravja skupaj z
Novo Kreditno banko Maribor d.d., podpisnico pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri
kreditiranju malega gospodarstva z garancijami Garancijske sheme Podravja.
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Javni razpis: za odobritev dolgoročnih
investicijskih posojil pod ugodnejšimi pogoji
in izdajo garancij za projekte malega gospodarstva
1. Namen razpisa
Pospeševanje gospodarskega razvoja v
Podravski regiji. Spodbujanje rasti in razvoja
podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. Znesek sredstev za dolgoročna posojila: 200,000.000 SIT.
3. Posojila pod ugodnejšimi pogoji in
garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
Posojila se bodo odobravala pri banki, v
sodelovanju z EIM-Garancijska shema Podravja. Refundacija obstoječih kreditov ni
možna.
4. Garancije EIM-Garancijska shema
Podravja
EIM-Garancijska shema Podravja bo izdajala garancije za zavarovanje plačil kreditov. Znesek posamezne garancije ne sme
presegati 80% dovoljenega kredita. Garancije Garancijske sheme Podravja so pozavarovane z delno pogarancijo Slovenskega
podjetniškega sklada.
Odobrena posojila in izdane garancije
praviloma ne smejo presegati kvote sredstev, oziroma depozita, po posamezni občini.
5. Pogoji dodeljevanja posojil in garancij
5.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojila v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
32,500.000 SIT,
– obrestna mera znaša 6 – mesečni Euribor + 0,4%,
– doba vračanja posojila je od 3 do 10
let,
– moratorij odplačila glavnice je do 6 mesecev,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– zavarovanje z ustreznimi instrumenti
zavarovanja in tudi z garancijami EIM PE
GSP,
– stroški: v skladu z veljavnimi dokumenti banke.
5.2. Garancije – Garancijska shema Podravja:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo,
– garancija znaša do 80% posojila,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo eim
– PE GSP po dogovoru (z eno bianco menico, s poroki-pravnimi ali fizičnimi osebami).
6. Splošni pogoji za prijavo in razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme Podravja (podpisana pristopna izjava za včlanitev
in plačilo enkratne pristopnine v skladu s
Pravili delovanja Garancijske sheme Podravja),
– ustrezajo merilom za mikro, male in
srednje družbe po 55. členu zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti praviloma na
območju občin Konzorcija, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme Podravja

in v ostalih občinah Podravja na katere je
razdeljen znesek GZS – OZ Maribor.
V skladu s Pravili delovanja Garancijske
sheme Podravja članstvo v Garancijski shemi Podravja ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev posojila in garancije.
7. Prednostni kriteriji za dodeljevanje posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta,
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– ki bodo povečevali dodano vrednost,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest, ohranjanje
delovnih mest),
– ekološko naravnani (prihranki pri porabi energije, zmanjšanje škodljivih vplivov
na okolje).
8. Rok za prijavo: razpis je odprt od dneva objave razpisa do 31. 12. 2006.
9. Obravnava vlog: ustrezne in popolne
vloge bosta obravnavali banka in EIM PE
Garancijska shema Podravja, enkrat mesečno.
10. Informacije in dokumentacija
Informacije in vloge sprejema Nova KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, in sicer:
a) za podjetja – Sektor naložb in sredstev, Vita Kraigherja 4, tel. 02 229 2438,
229 2402,
b) za samostojne podjetnike posameznike – Oddelek za malo gospodarstvo, Glavni
trg 17/b, tel. 02/238-01-56, 02/238-01-58
ter enote:
– Podružnica Slovenska Bistrica, Titova
cesta 55 – tel. 02/844-39-24,
– Podružnica Ptuj, Novi trg 1, tel.
02/787-05-10 in ekspozitura Ormož, tel.
02/741-07-11.
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci tudi pri Zlatki Zastavnikovič, Vodji Garancijske sheme Podravja, Ekonomski institut Maribor, d.o.o., PE
Garancijska shema Podravja, Razlagova 22, 2000 Maribor, tel. 02/235-23-48,
faks 251-25-97, elektronski naslov: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro; Ekonomski institut
Maribor d.o.o., PE Garancijska shema Podravja, direktorica Viljenka Godina, Nova
KBM d.d., uprava, Manja Skernišak in Matjaž Kovačič.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 64 z dne 11. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: z objavo tega
javnega razpisa se zaključuje tretji javni razpis za odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte
malega gospodarstva, ki je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Št. 03/06
Ob-18526/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna
oseba: Vesna Filipović, Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-350,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta: vesna.filipovic@eim-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Zlatka Zastavnikovič, Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-348, faks
02/25-12-597, elektronska pošta: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nova KBM d.d., kontaktna oseba:
Igor Perger, Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-92-402.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Zlatka Zastavnikovič, Razlagova ulica,
22 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-348,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: za
odobritev dolgoročnih posojil za trajna
obratna sredstva pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte malega
gospodarstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podravska regija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme Podravja, Pravilnika delovanja
Garancijske sheme Podravja ter s soglasjem občin Konzorcija za razvojne naloge Podravja razpisuje Ekonomski institut Maribor
– PE Garancijska shema Podravja skupaj z
Novo Kreditno banko Maribor d.d., podpisnico pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri
kreditiranju malega gospodarstva z garancijami Garancijske sheme Podravja.
Javni razpis: za odobritev dolgoročnih
posojil za trajna obratna sredstva pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte
malega gospodarstva
1. Namen razpisa: pospeševanje gospodarskega razvoja v Podravski regiji. Spodbujanje rasti in razvoja malih podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. Znesek sredstev za dolgoročna posojila za trajna obratna sredstva: 30,000.000
SIT.
3. Posojila pod ugodnejšimi pogoji in
garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– izdatke povezane z investicijami,
– ostale namene (zaloge, ipd.).
Posojila se bodo odobravala pri banki, v
sodelovanju z EIM-Garancijska shema Podravja.
4. Garancije EIM-Garancijska shema
Podravja
EIM-Garancijska shema Podravja bo izdajala garancije za zavarovanje plačil kreditov. Znesek posamezne garancije ne sme
presegati 50% dovoljenega kredita.

Št.

Odobrena posojila in izdane garancije
praviloma ne smejo presegati kvote sredstev, oziroma depozita, po posamezni občini.
5. Pogoji dodeljevanja posojil za trajna
obratna sredstva in garancij
5.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojila v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
5,000.000 SIT,
– obrestna mera znaša 6 – mesečni Euribor + 1%,
– doba vračanja posojila je do 5 let,
– zavarovanje z ustreznimi instrumenti
zavarovanja in tudi z garancijami EIM PE
GSP,
– stroški: v skladu z veljavnimi dokumenti banke.
5.2. Garancije – Garancijska shema Podravja:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo,
– garancija znaša do 50% posojila,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo eim
– PE GSP po dogovoru (z eno bianco menico, s poroki-pravnimi ali fizičnimi osebami).
6. Splošni pogoji za prijavo in razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme Podravja (podpisana pristopna izjava za včlanitev
in plačilo enkratne pristopnine v skladu s
Pravili delovanja Garancijske sheme Podravja),
– ustrezajo merilom za mikro in male po
55. členu zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti praviloma na
območju občin Konzorcija, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme Podravja
in v ostalih občinah Podravja na katere je
razdeljen znesek GZS – OZ Maribor.
V skladu s Pravili delovanja Garancijske
sheme Podravja članstvo v Garancijski shemi Podravja ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev posojila in garancije.
7. Prednostni kriteriji za dodeljevanje posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta,
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– ki bodo povečevali dodano vrednost,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest, ohranjanje
delovnih mest),
– ekološko naravnani (prihranki pri porabi energije, zmanjšanje škodljivih vplivov
na okolje).
8. Rok za prijavo: razpis je odprt od dneva objave razpisa do 31. 12. 2006.
9. Obravnava vlog: ustrezne in popolne
vloge bosta obravnavali banka in EIM PE
Garancijska shema Podravja, enkrat mesečno.
10. Informacije in dokumentacija
Informacije in vloge sprejema Nova KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, in sicer:
a) za podjetja – Sektor naložb in sredstev, Vita Kraigherja 4, tel. 02/229-24-38,
229-24-02,
b) za samostojne podjetnike posameznike – Oddelek za malo gospodarstvo, Glavni
trg 17/b, tel. 02/238-01-56, 02/238-01-58
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ter enote:
– Podružnica Slovenska Bistrica, Titova
cesta 55 – tel. 02/844-39-24,
– Podružnica Ptuj, Novi trg 1, tel.
02/787-05-10 in ekspozitura Ormož, tel.
02/741-07-11.
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci tudi pri Zlatki Zastavnikovič, Vodji Garancijske sheme Podravja, Ekonomski institut Maribor, d.o.o., PE
Garancijska shema Podravja, Razlagova 22, 2000 Maribor, tel. 02/23-52-348,
faks 25-12-597, elektronski naslov: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro; Ekonomski institut
Maribor d.o.o., PE Garancijska shema Podravja, direktorica Viljenka Godina, Nova
KBM d.d., uprava, Manja Skernišak in Matjaž Kovačič.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 6. 2006, konec
31. 12. 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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: 21. 6. 2006.
Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Ob-18527/06
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:
Slobodan Ugrinovski, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/608-970, faks
01/43-72-070, elektronska pošta: slobodan.ugrinovski@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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I.A.7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-320/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova bolnišničnega informacijskega
sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.23.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna vrednost za aplikacijo sistema in 4-letno
vzdrževanje sistema je 25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 1. 7.
2011.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot
garancija za resnost ponudbe bianco menica z menično izjavo in nalogom za plačilo v
velikosti 10% razpisane vrednosti.
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 fotokopija izpiska iz kazenske evidence,
– original ali fotokopija potrdila sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija potrdila DURS o
poravnanih davkih, taksah in prispevkih,
– fotokopija bilance uspeha za leto 2005
in izjava poslovne banke, da ponudnikov
transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran,
– s strani ponudnika podane izjave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: s strani ponudnika podane
izjave.
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: 50-336-320/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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: 7. 8. 2006
ob 12. uri; Linhartova 51, 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: 22. 6. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-18533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba:
dr. Tone Vidmar, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/704-345,
faks 01/24-18-645, elektronska pošta:
tone.vidmar@fri.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2006 e-študent.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– izvedba programske kode, zasnova
baze podatkov in nastavitev začetnega
stanja;
– prenos podatkov iz različnih virov;
– produkcijski zagon sistema e-Študent – 3G do 5. 5. 2008;
– vzdrževanje po uvedbi sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana in članice UL.
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: 22 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti storitve za resnost ponudbe, ki
hkrati ostane pri izbranem izvajalcu storitev za dobro izvedbo posla, če je ponujena
vrednost pod 30 mio SIT. Če pa je ponujena
vrednost nad 30 mio SIT, pa mora ponudnik
predložiti bančni garancijo za resnost ponudbe in za dobro izvedbo posla
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrjenem poročilu
o izvršenih storitvah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina izvajalcev mora
predložiti dogovor – pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih
sodelujočih za izvedbo javnega naročila, iz
katerega se vidi, kdo sodeluje in odgovornost posameznih partnerjev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, ki na dan vložitve vloge ne sme bit starejši od 30 dni;
– potrdilo, da ponudnik storitev ni bil in
ni v postopku zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– izjavo, da ima ustrezno kadrovsko zasedbo (glej zahteve v razpisni dokumentaciji) za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije;
– potrdilo DURS, da ima plačane davke
in prispevke;
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave vsaj petih poslovnih partnerjev
o referencah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena ponudbe brez DDV – do 50
točk,

2. mesečna cena vzdrževanja brez DDV
po garanciji do – 50 točk,
3. avtorstvo podobne aplikacije – 0 ali
30 točk,
4. število spletnih aplikacij za več kot
1000 uporabnikov do – 15 točk,
5. ponudba, da bo storitev izvedena pred
rokom za vsak mesec – 10 točk,
6. število ustreznih kadrov – 5 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 25. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za stroške
razpisne dokumentacije nakazati na račun
naročnika št.: 01100-6030707119 pri UJP
Ljubljana, s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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 1. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo pred odpiranjem predložili pooblastila, podpisana od registriranih poslovodnih
organov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 8. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg
12, 1000 Ljubljana, soba št. 77-78 v prvem
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-18551/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba: Dušan Jernejčič, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/70-90-610,
faks 01/70-90-633, elektronska pošta: dusan.jernejcic@cerknica.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4303 – 26 / 2006 – 13.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
Osnovno šolo Notranjski odred Cerknica
s podružničnima šolama Maksim Gaspari
Begunje in 11. maj Grahovo in Osnovno
šolo Jožeta Krajca Rakek s podružnično
šolo na Uncu, ter posebno šolo Postojna v obdobju od 1. 9. 2006 do 30. junija
2007, z možnostjo podaljšanja za šolsko
leto 2007/2008.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje šolskih okolišev v
Občini Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje prevozov šolskih otrok se vrši vsakodnevno v času šole v Osnovni šoli Notranjski
odred v Cerknici, s podružničnima šolama
Maksim Gaspari Begunje in 11. maj Grahovo; v Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek
s podružnično šolo na Uncu, ter v posebni
šoli v Postojni na relacijah do posameznih
šol. Ponudnik mora ponuditi razpisano območje v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolski prevoz se izvaja v jutranjem
času do začetka šole in v času po zaključku šole.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007, z možnostjo podaljšanja za šolsko leto 2007/2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
se zahteva bianco menica z menično izjavo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
cene, ki velja do podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: cene šolskih prevozov, ki morajo biti izražene v SIT
in EUR, so v celotnem šolskem letu 2006/07
fiksne in ne vključujejo davka na dodano
vrednost, kolikor se pogodba podaljša še
za šolsko leto 2007/2008, se cene določijo
z aneksom k osnovni pogodbi. Naročnik bo
opravljene storitve plačeval mesečno glede
na izstavljene račune z rokom plačila skladno z veljavno zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom in njihovim morebitnim podizvajalcem na osnovi dokazil o
pravnem statusu, ekonomski, finančni in
tehnični sposobnosti.
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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
4. 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 pravno-
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močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
5. licenca za opravljanje cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
2. da je finančno in poslovno sposoben
– predložiti je potrebno obrazec BON – 1/P
s podatki in kazalniki za leto 2005/ zahtevanega obrazca ni mogoče nadomestiti z
drugim obrazcem /, ki na dan odpiranja ni
starejši od treh mesecev, samostojni podjetniki predložijo davčni napovedi za leti 2004
in 2005 (vključno z Bilanco stanja in Izkazom uspeha), potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskih računih (za vse odprte
račune) za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb. Pogoj za
udeležbo na razpisu je:
a) da je znašala višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v posameznem letu v letih 2004 in 2005 najmanj 1,5
kratni znesek skupne končne ponudbene
cene,
b) da ponudnikovi transakcijski računi v
zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani več
kot 5 dni skupaj.
Pogoj pod a) ponudnik lahko izpolni kumulativno skupno s podizvajalci,
pogoj pod b) pa mora izpolniti ponudnik
in vsak podizvajalec posebej.
Če ponudnik posluje manj kot dve leti naj
predloži ustrezno dokumentacijo za obdobje
poslovanja, v tem primeru morajo znašati
celotni skupni prihodki za obdobje poslovanja najmanj 1,5-kratni znesek skupne končne ponudbene cene;
3. izpolnjena izjava po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(izjava št. 9);
4. kot finančno zavarovanje se zahteva
menica z menično izjavo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi in ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
na posamezni relaciji ter cestnimi pogoji;
2. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
3. seznam vozil in voznikov z licence;
4. seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje prevozov šolarjev in ki izpolnjujejo
pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok;
5. izjavo o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in voznih redih) za obdobje september 2006–junij 2007 s številom že angažiranih vozil in voznikov, o razpolaganju z
zadostnim številom ustreznih vozil oziroma
o pridobitvi zadostnega števila ustreznih vozil (izjava št. 4 in ustrezna dokazila, če so z
izjavo zahtevana);
6. izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo (izjava št. 5);
7. izjavo o tehnični brezhibnosti vozil (izjava št. 6);
8. dokazilo o razpolaganju z zadostnim
parkirnim prostorom ali ustrezno dokazilo (dvostranski akt kot npr. predpogodba,
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namera...) o pridobitvi zadostnega števila
parkirišč za vsa vozila, ki bodo vključena v
izvedbo javnega naročila;
9. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;
10. ponudnik mora izpolniti tudi druge
pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o javnih
naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila, Zakon o javnih financah,
Zakon o prevozih cestnem prometu, Zakon
o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil, Odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, vsa druga zakonodaja, ki ureja področje predmeta
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – od 0 do 50 točk,
2. tehnična opremljenost – od 0 do 40
točk,
3. plačilni pogoji – od 0 do 15 točk,
4. dodatne ugodnosti – od 0 do 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4303 – 26 / 2006
– 13.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: predplačilo.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Cerknica, številka 01213 – 0100002563, s
pripisom »razpisna dokumentacija – šolski
prevozi«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11. uri; Sejna soba Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
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.
Občina Cerknica
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Št. 430-233/2006/2
Ob-18575/06
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: po
prilogi ZJN-1-UPB1 št. 1A se predmet javnega naročila uvršča med računalniške in
sorodne storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje strojne in programske opreme sistema
ca. PKI Entrust, št. 430-233/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je vzdrževanje
strojne in programske opreme sistema
CA PKI Entrust, ki vključuje:
– odpravo okvar,
– zagotavljanje vseh potrebnih nadomestnih delov in materiala, potrebnega za popravilo opreme,
– nadgradnje, izboljšave in popravke
programske opreme, kadar so le-te na voljo
pri proizvajalcih opreme,
– svetovalne storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: generalna policijska uprava,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Šifra: NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje strojne in programske opreme sistema
CA PKI Entrust. Podrobnejši opis storitve in
opreme, na katero se navezuje izvajanje
storitev je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost: 13,333.334 brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo, potrdilo o nekaznovanju, obrtno
dovoljenje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi
predložiti:
– podatke o kadrih,
– izjavo o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal storitve,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadra, ki bo izvajal storitve,
– seznam rezervnih delov za sistem za
svoje skladišče rezervnih delov ali za skladišče pri proizvajalcu opreme. V primeru
skladišča rezervnih delov pri proizvajalcu
opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti
še lastno izjavo, da ima omogočen dostop
do le-tega.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-233/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43023306,
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: 4. 8. 2006 do
15. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 12. 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 točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi,
kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po
pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil
ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa
v sestavi ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Št. 609-2/2006
Ob-18576/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Andreja Pintar, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si, internetni
naslov: www.skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Andreja Pintar, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-29,
faks 04/511-23-01, elektronska pošta: Andreja.pintar@skofjaloka.si, internetni naslov:
www.skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, glavna pisarna, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-00, faks 04/511-23-01.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, pripis »Ne odpiraj – prevozi otrok«, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov otrok v osnovno
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šolo v Občini Škofja Loka v šolskih letih
2006/07, 2007/08, 2008/09.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občine Škofja Loka in del območja Občine Gorenja
vas–Poljane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
Podatki o sklopih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
osnovnošolskih otrok za: OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča, OŠ Škofja Loka – Mesto, OŠ Cvetka Golarja, OŠ Poljane, VDC
Kranj – enota Škofja Loka. Prevozi se lahko
opravljajo kot javni linijski prevozi potnikov
v cestnem prometu, posebni linijski promet
šoloobveznih otrok in občasni prevoz potnikov. Obseg in čas relacij je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 30. 6.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti, ki mora
biti veljavna še 30 dni po roku, določenem
za izdajo obvestila o oddaji javnega naročila
najugodnejšemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
je dolžan izvajalcu poravnati račune v roku
30 dni po dnevu potrditve prejema računa
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu; Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s
katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu; Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja; Zakon o osnovni
šoli in ostala veljavna zakonodaja za predpisano področje.
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 ob izpolnjevanju vseh
razpisnih pogojev.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Št.

pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 10. uri, Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, soba št. 31.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Škofja Loka
Ob-18581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, kontaktna oseba:
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za
zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za
kmetijstvo UM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije IDP,
PGD, PZR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pohorski dvor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava IDP, PGD, PZR projektne dokumentacije
za novogradnjo in rekonstrukcijo objektov
na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe; zaključek del: 120 dni po podpisu
pogodbe.
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% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (inženiringa),
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v 60 dneh od uradnega prejetja v skladu z
dinamiko plačil.
Predvidoma v letu 2006:
– ob predaji IDP: 25% pogodbene vrednosti;
– ob predaji PGD z dispozicijo opreme
brez soglasij: 30% pogodbene vrednosti.
Predvidoma v letu 2007:
– ob predaji PZR in pridobitvi soglasij na
PGD: 25% pogodbene vrednosti.
Predvidoma v letih 2007 in 2008:
– preostalih 20% po izvedbi projektantskega nadzora in izpolnitvi pogojev za uporabno dovoljenje.
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 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;
– dokazilo ponudnika oziroma poslovodečega v primeru skupnega nastopa o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo (kopija police), v skladu s 33. členom ZGO;
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 in 2005 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
2003 in 2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 in 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005), ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega;
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– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odločbe ter reference:
– ponudnika,
– odgovornega vodje projekta,
– odgovornega projektanta faze arhitekture,
– odgovornega projektanta faze gradbenih konstrukcij,
– odgovornega projektanta tehnološke
opreme laboratorijev,
– odgovornega projektanta alternativnih
virov energije (energetike),
– odgovornega projektanta krajinske arhitekture.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
1. ponudbena cena,
2. reference odgovornega vodje projekta,
3. reference odgovornega projektanta
faze arhitekture,
4. reference odgovornega projektanta
faze gradbenih konstrukcij,
5. reference odgovornega projektanta
tehnološke opreme laboratorijev,
6. reference odgovornega projektanta alternativnih virov energije (energetike),
7. reference odgovornega projektanta
krajinske arhitekture.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2006. Cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030709059, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
je mogoče dvigniti pri Univerzi v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor (mag. Suzana Tratenšek), ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: datum prejema:
25. 7. 2006 do 11. ure, kraj: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 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: 25. 7. 2006
ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 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: 19. 6. 2006
Univerza v Mariboru
Ob-18731/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tončka Novak, tel. +386/7/39-39-254, e-pošta: toncka.novak@novomesto.si, faks
+386/7/39-39-212.
Internetni
naslov
naročnika:
www.novomesto.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevozi učencev v osnovne šole
Mestne občine Novo mesto za šolska leta
2006/07, 2007/08 in 2008/09.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi učencev v osnovne šole Mestne občine Novo mesto za šolska leta
2006/07, 2007/08 in 2008/09.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
274,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2006, zaključek 24. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna bančna garancija ali originalno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
za resnost ponudbe v višini 9,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni od odpiranja;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik predložil
naročniku v primeru podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: prevoznik bo opravljene prevoze obračunaval in fakturiral vsakega petnajstega in zadnjega dne v mesecu, rok plačila
je na trideseti dan po prejemu računa.

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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. 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,
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati do dneva
dviga potrdila, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, kije povezano s poslovanjem naročnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
ter potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON2 ali BON3), dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najvažnejših izvedb storitev
prevozov učencev v zadnjih treh letih in priložena potrdila o dobro opravljenem delu,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke,
– licenca za prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu (za ponudnika in podizvajalce),
– seznam vozil in voznikov, ki imajo
zahtevano licenco (za ponudnika in podizvajalce). Priloži se zadnji izpis izdajatelja
licence,
– seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov, in ki izpolnjujejo
pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.
l. RS, št. 110/04). Če ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora pripraviti tak seznam, iz
katerega so jasno razvidna vozila in vozniki
ponudnika in vozila in vozniki posameznih
podizvajalcev,
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– izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
– izjava, da je skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-25/2006.
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: 16. 8. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 8.
2006 ob 12. uri; Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II.
nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe, ki so s strani ponudnika navzoče
pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem
ponudb komisiji naročnika predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje oziroma zastopanje
ponudnika na javnem odpiranju ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, Slovenija, e-pošta:
toncka.novak@novomesto.si,
tel.
+386/7/39-39-254, faks +386/7/39-39-212,
internetni naslov: www.novomesto.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Ob-18732/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za

Št.

javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava investicijske dokumentacije,
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in gradbenega nadzora za MMP Bistrica ob Sotli.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: MMP Bistrica ob
Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava investicijske dokumentacije,
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Bistrica ob
Sotli.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava investicijske dokumentacije, opravljanje
storitev investicijsko-svetovalnega inženirja,
odkupov zemljišč in gradbenega nadzora za
MMP Bistrica ob Sotli.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,700.000 SIT z veljavnostjo do vključno 30. 11. 2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
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pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od dneva uradnega
prejema mesečne obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, da posluje v skladu z veljavnimi predpisi.
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazilo: pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika; fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje stanje stanje ponudnika
in priložena pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike
Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazilo: ponudnik, ki ima sedež v RS:
potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež; ponudnik, ki nima
sedeža v RS: potrdilo, ki ga izda davčni
organ države, kjer ima svoj sedež ter 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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
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Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora skupaj izkazati najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi.
1.1. Najmanj eno kvalitetno in pravočasno storitev ponudnik izkaže za storitev
nadzora IN tehničnega svetovanja, kot kombinacijo obeh storitev, zaključeno v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe, v znesku
nad 10,000.000 SIT z DDV.
1.2. Najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev ponudnik izkaže kot
storitev nadzora ali kot storitev tehničnega
svetovanja ali pa kombinacija obeh storitev,
to je storitev nadzora in tehničnega svetovanja v znesku nad 10,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov storitev v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstna dela),
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/ov (priložen obrazec).
2. Ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
2.1. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika – odgovornega vodjo nadzora za vsa dela, ki bo hkrati tudi vodja tehn.
svetovanja in koordinator vseh pogodbenih
izvajalcev, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi
(v primeru skupne ponudbe), ima opravljen
strokovni izpit po ZGO, je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev (IZS) ter ima na podobnih delih 10 let delovnih izkušenj in je po
izobrazbi univ. dipl. inž. grad ali univ. dipl.
inž. arh. ter ima najmanj 1 ustrezno referenco opravljanja storitve vodje tehničnega
svetovanja iz razpisanih del.
Dokazila:
2.1.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
2.1.2. Diploma o zaključku študija,
2.1.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
2.1.4. Odločba IZS,
2.1.5. Lastno izjavo ponudnika (podpisano in žigosano) o rednem delovnem razmerju in delovni dobi pri ponudniku,
2.1.6. Najmanj eno ustrezno referenco
s področja opravljanja tehničnega svetovanja s področja razpisanih del v višini nad
10,000.000 SIT z DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe (priložen obrazec).
2.2. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad GOI deli, ki mora biti
v rednem delovnem razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi (v primeru skupne
ponudbe), ima opravljen strokovni izpit po
ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS) ter ima na podobnih delih 5
let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ.
dipl. inž. grad ali univ. dipl. inž. arh.
Dokazila:
2.2.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
2.2.2. Diploma o zaključku študija,
2.2.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
2.2.4. Odločba IZS,
2.3. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad strojnimi instalacijami
in napravami, ki mora biti v rednem delovnem
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razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi (v primeru skupne ponudbe),
ima opravljen strokovni izpit po ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS)
ter ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl. inž. str.
Dokazila:
2.3.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
2.3.2. Diploma o zaključku študija,
2.3.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
2.3.4. Odločba IZS.
2.4. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad elektro instalacijami in
napravami, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi (v primeru skupne ponudbe),
ima opravljen strokovni izpit po ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS)
ter ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl. inž. el.
Dokazila:
2.4.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
2.4.2. Diploma o zaključku študija,
2.4.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
2.4.4. Odločba IZS.
2.5. Ponudnik mora imenovati odgovornega izvajalca investicijske dokumentacije,
ki mora biti v rednem delovnem razmerju pri
ponudniku, podizvajalcu ali pri glavni družbi,
ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in ima reference s področja izdelovanja
investicijske dokumentacije – najmanj izdelavo dveh investicijskih programov in je po
izobrazbi univ. dipl. ek.
Dokazila:
1.5.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
1.5.2. Diploma o zaključku študija,
1.5.3. S strani ponudnika potrjena referenčna lista izvajalca invest. dokum.
Ponudnik mora imenovati odgovornega
izvajalca in koordinatorja pogodbenih del
s področja odkupov zemljišč in urejanja
ZK stanja, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi, ima opravljen strokovni izpit
po ZGO in ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl.
inž. geod., univ. dipl. inž. arh. ali univ. dipl.
pravnik.
Dokazila:
1.6.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika,
1.6.2. Diploma o zaključku študija,
1.6.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
1.6.4. Odločba IZS.
Opomba: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO in odločba IZS za univ.
dipl. pravnik ni potrebno.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve:
430-136/2006; oznaka javnega naročila:
ODBISOS-28/2006.
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: 11. 8. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 8.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 04/06
Ob-18733/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod Dom podiplomcev Ljubljana, kontaktna oseba: Goran Pavlič, tel. 01/580-56-02,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-56-02, faks 01/580-56-06, elektronska pošta: info@dpl.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom podiplomcev Ljubljana, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Suzana Flegar, tel. 01/580-56-02, Goran Pavlič, tel.
01/580-56-02, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 580-56-02, faks 01/580-56-06,
elektronska pošta: info@dpl.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom podiplomcev Ljubljana, Kontaktni osebi: Suzana Flegar,
tel. 01/580-56-02, Goran Pavlič, tel.
01/580-56-02, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 580-56-02, faks 01/580-56-06,
elektronska pošta: info@dpl.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: storitev čiščenja stavb – čiščenje garsonjer, apartmajev, poslovnih in
skupnih prostorov ter okolice.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka javnega naročila:
04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje garsonjer, apartmajev, poslovnih
in skupnih prostorov ter okolice javnega
zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana«.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zavod Dom podiplomcev Ljubljana, Gosarjeva 9, 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: ocenjena vrednost naročila znaša 11,000.000
SIT za prvih 12 mesecev, to je predvidoma
od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2008, za preostali
čas do izteka pogodbe, to je predvidoma od
1. 10. 2007 do 30. 9. 2008, pa 11,300.000
SIT DDV v ocenjeni vrednosti ni upoštevan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvideni datum začetka izvajanja storitev je 1. 10. 2006, čas izvajanja storitev pa je 2 leti, predvidoma do 30. 9. 2007.
Naročnik bo lahko na podlagi pogajanj z
izbranim ponudnikom podaljšal rok dokončanja del do 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval na transakcijski račun izvajalca v roku najmanj 30 dni od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt – pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki ni starejši od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe;
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– fotokopija priglasitvenega lista za
dejavnost, katere predmet je javni razpis,
ki ni starejši od 90 dni od dneva oddaje
ponudbe;
– fotokopija obrtnega dovoljenja, če
gre za opravljanje obrti ali obrti podobne
dejavnosti, ki ni starejši od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: fotokopija potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo fotokopijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice. Potrdilo ne sme biti starejše od 90
dni od dneva oddaje ponudbe.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje – Kazenska
evidenca, ki se nanaša na pravno osebo
in ki ni starejše od 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
– da ima ponudnik 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 Slo-

Št.

veniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše
od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
Dokazilo: fotokopija dovoljenja ali originalno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ
Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih
dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1.
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, da je finančno in
poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Dokazilo: fotokopija obrazcev BON 1 in
BON 2 skupaj za leto 2005, ne starejših od
90 dni od dneva oddaje ponudbe ali fotokopija obrazca BON-1/P za leto 2005, ne
starejšega od 90 dni od dneva oddaje ponudbe ali fotokopija obrazca BON 1 za leto
2005 in izpisa banke o stanju sredstev na
transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje
vse podatke kot BON 2, ne starejšega od
90 dni od dneva oddaje ponudbe.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– strokovna usposobljenost kadra ponudnika:
Dokazilo: fotokopija obrazca M-1/M-2
oziroma M-3, iz katerih je razviden trenutni
status vsaj ene zaposlene strokovne osebe
s končano VII. stopnjo izobrazbe sanitarne
smeri pri ponudniku.
– garancije:
– bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini 5% od predvidene letne orientacijske vrednosti brez DDV (11,000.000 SIT),
veljavna do vključno datuma veljavnosti ponudbe,
– 	izjava banke, da bo izbranemu
ponudniku izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z
vzorcem bančne garancije za dobro izvedbo
prevzetih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti za prvih 12 mesecev za opravljeno storitev, ki jo je izbrani izvajalec dolžan
v roku, ki je določen v vzorcu pogodbe (oz.
pogodbi), predložiti naročniku. Trajanje garancije je 60 (šestdeset) dni po preteku roka
za dokončanje pogodbenih del. Če se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki
za izvedbo storitve, se mora temu ustrezno
spremeniti tudi garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
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Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost in
usposobljenost za izvedbo javnega naročila;
ponudnik dokazuje usposobljenost za izvedbo
javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente in izjave:
– obrazec s podatki o ponudniku (Razpisna dokumentacija, 3. poglavje, točka 1,
priloga 1),
– predračun s ponudbeno ceno in plačilnimi pogoji (Razpisna dokumentacija, 3.
poglavje, točka 2, priloga 2),
– krovno izjavo in izjavo o soglašanju s
pogoji razpisa (Razpisna dokumentacija, 4.
poglavje, točka 1, priloga 3),
– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 2, priloga 4),
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 3, priloga 5),
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka
4, priloga 6),
– dokazilo, 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 (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 5, priloga 7),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 6, priloga 8),
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 7, priloga 9),
– izjavo, da razpolaga vsaj z enim ustreznim strokovnim kadrom s končano VII. stopnjo izobrazbe sanitarne smeri za izvajanje
redne kontrole čiščenja in dokazilo (obrazca
M-1/M-2 oziroma M-3), iz katerega je razviden trenutni status omenjene zaposlene
strokovne osebe (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 8, priloga 10),
– bančna garancija za resnost ponudbe
(Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka
9, priloga 11),
– vzorec pogodbe, ki ga ponudnik izpolni, parafira vsako stran posebej, podpiše ter
žigosa (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 10, priloga 12),
– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 11, priloga 13),
– izjavo o veljavnosti ponudbe (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 12,
priloga 14).
V kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba zavrne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merila za izbiro
ponudnika, izločilni kriteriji:
– nepravočasno prispele ponudbe,
– neizpolnjevanje pogojev, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost in usposobljenost za izvedbo javnega naročila v Oddelku III te objave oziroma v
3. in 4. poglavju razpisne dokumentacije.
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Ocenjevalna merila za izbor najugodnejše ponudbe, način uporabe meril in njihove
uteži po posameznih pozicijah:
1. Plačilni pogoji: minimalni plačilni rok je
30 dni od dneva uradnega prejema računa.
Največje možno število točk je 5. Plačilni
pogoji se bodo ocenjevali v skladu z nasled
njo tabelo:

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo (v tiskani obliki) se
lahko prevzame vsak delovni dan od 8. do
12. ure od dneva objave javnega razpisa
do dneva odpiranja ponudb. Cena razpisne

30 dni od dneva uradnega prejema računa
od vključno 31 dni do vključno 45 dni od dneva uradnega prejema računa
od vključno 46 dni do vključno 60 dni od dneva uradnega prejema računa
od vključno 61 dni do vključno 75 dni od dneva uradnega prejema računa
od vključno 76 dni do vključno 89 dni od dneva uradnega prejema računa
90 dni od dneva uradnega prejema računa
2. Ponudbena cena: največje možno
število točk je 79. Cena storitve se bo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja
najnižjo ceno za izvedbo razpisanih del dodeljeno 79 točk, ostalim ponudnikom z višjimi cenami od najnižje, pa število točk po
naslednji formuli:
A = X/Y * 79
A …število točk za merilo »ponudbena
cena«
X …najnižja ponudbena cena v SIT
Y …ponudbena cena za posameznega ponudnika v SIT
3. Certifikat kakovosti ISO 9001:2000 in
certifikat za varstvo okolja ISO 14001:2004.
Največje možno število točk je 16. Certifikata se bosta točkovala v skladu z naslednjo
tabelo:
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0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

dokumentacije, ki jo je mogoče pridobiti le
v pisni obliki, je 2.600 SIT (DDV je vključen
v ceni). Znesek se nakaže na PEZR št.
01100-6030725937 s pripisom »RD za čiščenje«. Prevzem razpisne dokumentacije
je lahko osebno ali po pošti. Ob prevzemu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije in potrdilo o davčnem zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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 1. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 9. uri na naslovu: Dom podiplomcev Ljub
ljana, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana.

Brez certifikata kakovosti ISO 9001:2000
in brez certifikata za varstvo okolja ISO 14001:2004
Certifikat kakovosti ISO 9001:2000
Certifikat za varstvo okolja ISO 14001:2004
Certifikat kakovosti ISO 9001:2000 in certifikat
za varstvo okolja ISO 14001:2004

0 točk
8 točk
8 točk
16 točk

Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk izmed vseh ponudb. Maksimalno možno število točk je 100. V primeru,
da dva ponudnika dosežeta enako število
točk, naročnik izbere tistega ponudnika, ki
je v ponudbi ponudil nižjo ceno storitve. V
kolikor imata dva ponudnika poleg enakega
števila točk tudi enako ponudbeno ceno storitve, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki
bo v ponudbi ponudil daljši plačilni rok.

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: 23. 6. 2006.
Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-18735/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Alenka Golmajer,
Dunajska cesta 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije, Področje za tuje investicije in internacionalizacijo, kontaktna oseba: Alenka Golmajer, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-35-57, faks 01/478-35-99, elektron-

ska pošta: alenka.golmajer@japti.si, internetni naslov: www.izvoznookno.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Področje za tuje
investicije in internacionalizacijo, kontaktna oseba: Alenka Golmajer, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-35-57,
faks 01/478-35-99, elektronska pošta: alenka.golmajer@japti.si, internetni naslov:
www.izvoznookno.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v 1.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 28 druge storitve.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: priprava, posodobitev in dopolnitev vsebin rubrike »podatki o državah« na spletnem portalu Izvozno okno
www.izvoznookno.si.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 72.3 Obdelava
podatkov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 21. 6. 2006 konec:
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini 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:
Ponudbo lahko odda vsaka pravna oseba, ki je registrirana pri pristojnem sodišču
ali drugem organu. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in predložiti zahtevana in ustrezna dokazila za sodelovanje pri naročilu.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima na dan oddaje ponudbe na
to javno naročilo redno zaposlene vsaj 4
strokovne sodelavce raziskovalce ali druge
sodelavce, ki se ukvarjajo z zbiranjem in
analizo podatkov o tujih trgih;
5. ponudnik mora imeti izkušnje z uporabo baze The Economist Intelligence Unit
ali drugim podobnim mednarodnim virom
podatkov.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
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 12. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1 mesec ali 30 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 13. uri, JAPTI, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
JAPTI, Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 430-1211-2/2006-441
Ob-18759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žužemberk, kontaktna oseba:
Dare Pucelj, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/388-51-80, 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.1.3) 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: 430 – 1210/2006- 441.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini
Žužemberk:
1. sklop: avtobusni prevozi otrok v
Osnovno šolo Žužemberk,
2. sklop: prevozi otrok s kombi busom v
Osnovno šolo Žužemberk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Žužemberk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, oba sklopa ločeno.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik lahko ponudi en sklop ali oba sklopa
ločeno. Natančen obseg in količina posameznih sklopov je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2007, z možnostjo podaljšanja še za največ
dve leti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za sklop 1: originalno bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT,
– za sklop 2: originalno bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– originalno bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim DDV,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Prevoznik bo do 15. v mesecu izstavil račun
za pretekli mesec, naročnik bo račun poravnal v roku 30 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da predloži izpis iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo,
2. da predloži potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
3. da predloži potrdilo in izjavo, ki izkazujeta, da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da predloži potrdilo, da je ponudnik
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, v skladu s predpisi,
2. da predloži poročilo pooblaščenega
revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, potrebno je le v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50 milijonov tolarjev,
3. da za pravne osebe (gospodarske
družbe) predloži BON 1/P s podatki in kazalniki za leto 2005, ponudnik pa v zadnjih
šestih mesecih ne sme imeti blokiran svoj
poslovni račun do vključno dneva sestavitve
obrazca oziroma, da je število dni blokad
enako 0. Da za fizične osebe (samostojne
podjetnike) predloži BON 1/SP s podatki in
kazalniki za leto 2005 in podatke o plačilni
sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima
ponudnik odprte transakcijske račune, da leta v preteklih 6 mesecih do vključno dneva
sestavitve obrazca ni bil blokiran oziroma,
da je število dni blokad enako 0.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da predloži licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem
cestnem prometu (za ponudnika in podizvajalce),
2. da predloži seznam vozil in voznikov
z licenco (za ponudnika in podizvajalce).
Priložiti je potrebno tudi:
– zadnji izpis izdajatelja licence; izjava
ponudnika, da je izpis izdan po zadnji spremembi vozil oziroma voznikov,
– dokazilo o starosti vozil, s katerimi
bo ponudnik izvajal prevoze šolskih otrok
v Občini Žužemberk (fotokopije prometnih
dovoljenj), povprečna starost vozil pa ne
sme biti večja od 10 let od prve registracije
teh vozil,
– dokazilo o vozniku, ki vozi vozilo, s
katerim se prevaža skupina otrok, da ima
najmanj tri leta vozniško dovoljenje (potrdilo
o poklicnih vozniških izkušnjah),
3. da predloži izjavo o že prevzetih obveznostih (po pogodbah in registriranih voznih redih) za obdobje september 2006 - junij
2007, s številom že angažiranih vozil in voznikov, o razpolaganju z zadostnim številom
ustreznih vozil oziroma o pridobitvi zadostnega števila ustreznih vozil,
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4. da predloži izjavo o sposobnostih zagotavljanja nadomestila v primeru okvare
vozila ali odsotnosti voznika,
5. da predloži izjavo, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;
da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe; da je navajal resnične podatke; da je
poravnal vse zapadle poslovne obveznosti,
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
in če ima sedež v tujini, izjavo da je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi
jih moral poravnati v Republiki Sloveniji; da
mu ni bila na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika; da razpolaga z zadostnimi in ustreznimi tehničnimi,
finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi; da
so vozila, ki jih namerava vključiti v javno
naročilo, tehnično brezhibna; da spoštuje
vse obveznosti, ki izhajajo iz določb o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
6. da v primeru, da nastopa s podizvajalci, za vse svoje, v ponudbi navedene podizvajalce, predloži vsa zahtevana dokazila
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb iz
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Javno naročilo
se izvaja po Zakonu o prevozih v cestnem
prometu, Pravilniku o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok, Zakonu o javnih
naročilih ter veljavnih podzakonskih aktih,
Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakonu o javnih financah, letnih zakonih
o izvrševanju proračuna in drugih predpisih,
ki se nanašajo na specifično področje, smiselno pa velja glede postopkovnih določb
tudi Zakon o pravdnem postopku. V primeru
ugotovljene nenamerne napake med vsebino objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in vsebino razpisne dokumentacije za
oddajo javnega naročila naročnika, so merodajne navedbe 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: najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430- 1210/2006-441.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na št. podračuna EZR: 01393 – 0100015568 pred
dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo
naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacijeter s pripisom »prevozi v šolo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: do 30. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Žužemberk, Grajski trg
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33, 8360 Žužemberk, sejna dvorana v pritličju stavbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Žužemberk
Ob-18761/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Jerneja Ravnik, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-62, faks
02/872-35-74, elektronska pošta: ravnik.jerneja@dravograd.si, internetni naslov:
www.dravograd.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1/2006-41.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ugotavljanje sposobnosti za izvajanje
šolskih prevozov v Občini Dravograd
v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Občine Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
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 (41. in 42. člen Zakona
o javnih naročilih - UPB).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročanja, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; (ali izjavo,
da tako dovoljenje ni potrebno);
– da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti kandidatu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
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– da ima kandidat poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti do dneva dviga potrdila v
skladu s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P s podatki in kazalniki
za leto 2005, samostojni podjetniki predložijo obrazec BON 1 SP; (dokument na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 3
mesecev);
– obrazec BON 2, iz katerega je razvidno, da kandidat pred sestavitvijo obrazca
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
samostojni podjetniki predložijo davčno napoved pristojnega davčnega organa za leto
2005;
– samostojni podjetniki predložijo tudi
potrdila vseh bank, pri katerih imajo svoj poslovni ali transakcijski račun, iz potrdil mora
biti razvidno, da računi v preteklih 6 mesecih
niso bili blokirani.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo
le tega predložiti BON-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat predloži potrjena strokovna
priporočila o izvedenih storitvah šolskih prevozov v letih 2003, 2004 in 2005. Naročniki morajo v strokovnem priporočilu navesti
številko javnega naročila, vrednost javnega
naročila ter mnenje o izvedenih storitvah;
– da v zadnjih dvanajstih mesecih pred
vložitvijo prijave naročnik s kandidatom ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kar
ugotovi naročnik iz svojih evidenc;
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije v skladu z zakonodajo (dokazila o prevoznih sredstvih);
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko
telefona.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 10. ure
na naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd, v zapečateni kuverti z
navedbo »Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze«, z navedbo relacije. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Dravograd
Št. 430-00018/2006-010
Ob-18768/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-24, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Hoče-Slivnica od 1. 9. 2006 do
30. 6. 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: šolski okoliš OŠ Slivnica, OŠ Hoče s podružnico Reka.-Pohorje,
podrobnejši opis relacij v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vse šolske dni v šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun občine 01360-0100009425.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 60 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: 7. 8. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Hoče-Slivnica,
Pohorska c. 15, Hoče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-18769/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in vzdrževanje aplikacije pošta
– spis.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenija, Dunajska
cesta 58, 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:
1. Izdelava in vzdrževanje aplikacije pošta – spis – 1 kpl.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 42 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni od dneva izstavitve
računa. Za izdelavo: po izvedbi in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika – v celotnem znesku za izdelavo. Za
vzdrževanje: po prejemu in potrditvi opravljenih storitev mesečnega vzdrževanja – v
mesečnem znesku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu-
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dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima poravnane davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen; potrdilo sodišča,
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije; potrdilo davčnega organa, da
ima poravnane davke, prispevke in druge
obveznosti v skladu s predpisi oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: Obrazec BON 1,
oziroma BON 1/SP oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 7. 2006, cena:
1.900 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Sklic na številko 77-06-06/2.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana – sejna soba (09/9A).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pisna vprašanja, najkasneje do vključno 19. 7. 2006
do 11.ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-18778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/2006 WEBA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je »postavitev
inteligentnega informacijskega sistema
za odgovarjanje na pogosta vprašanja
iz posameznih davčnih področij«, kot
je navedeno v nadaljevanju, za potrebe
Davčne uprave Republike Slovenije. Podrobnejše informacije najdete v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna na
spletni strani naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. Postavitev Web Asistent IS v testnem
in produkcijskem okolju:
1. Področje Dohodnina 2006,
2. Področje Davek na dodano vrednost
(DDV),
3. Področje Davek na nepremičnine.
II. 1. Licence programske opreme:
2. Celotni strošek pravic do nadgradenj
za obdobje 2 let od uvedbe sistema v uporabo.
III. Celotni strošek vzdrževanja aplikacije, Help – desk podpora in tehnična pomoč za obdobje 2 let od uvedbe sistema v
uporabno.
IV. Strojna (testna in produkcijska) oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT mora veljati do 31. 12.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od datuma prejema računa. Plačila skladno s planom nalog in plačil. Več
informacij je v razpisni dokumentaciji.
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. Dokazilo:
izpisek iz sodnega registra podjetij (ali drugega ustreznega registra za družbe, ki niso
registrirane v Sloveniji).
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja. Dokazilo
je potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da ponudnik ni
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vpisan v kazensko evidenco. Tuji ponudniki
predložijo potrdilo ustrezne institucije države, v kateri imajo sedež. Če država sedeža
ponudnika, ne izdaja tovrstnega potrdila, naj
ponudnik predloži lastno izjavo »pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja«.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da sodi vsaj v
bonitetni razred 3C za leto 2005 oziroma,
da je poslovno uspešen in finančno trden
(soliden) ter da v zadnjih 6 mesecih nima
dospelih neporavnanih obveznosti in, da na
dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 nima
dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila: BON-1/P in BON-2.
Ali:
Ponudnik lahko namesto BON obrazcev
kot dokazilo predloži tudi potrdilo (izjavo)
poslovne banke, da je poslovno uspešen,
finančno trden (soliden) in da v zadnjih 6
mesecih pred izdajo potrdila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti in blokade transakcijskega računa.
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrju-
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je, 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.
Dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudba mora vsebovati dokazilo o vsaj
eni primerljivi referenčni instalaciji, kot je
predvidena z javnim naročilom. Najmanj ena
rešitev za katero ponudnik predloži referenco mora izpolnjevati vse karakteristike
od 1. do 10. iz obrazca 10.3 »Referenčni
projekt«.
Za natančnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006, Ob-14425/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Št. 605-0001/2006
Ob-18781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: mag.
Karmen Sadar, Tomazinova 2, 1275, Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel. 01/896-27-70,
faks 01/896-27-73, elektronska pošta: karmen.sadar@smartno-litija.si, internetni na
slov: www.samrtno-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
Proga
Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske
Poljane – Zavrstnik – Šmartno
Šmartno – Zavrstnik – Štangarske Poljane – Reka Gozd
– Račica – Velika Štanga
Podroje – Vintarjevec – Šmartno
Šmartno – Vintarjevec – Podroje
Šmartno – Podroje – Vintarjevec – Šmartno – Gradiške
Laze – Cerovica
Cerovica – Gradiške Laze – Šmartno
Šmartno- Gradiške Laze – Cerovica
Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno
(tudi POš Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji
Grm)
Šmartno – V. Kostrevnica – Primskovo
POŠ Kostrevnica – Ježce -Višnji Grm – Mišji Dol
– Dolnji vrh – Poljane – POŠ Primskovo -Vinji vrh
– Razbore – Ježni vrh – Kostrevnica

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-41/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 31. 12. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 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: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve št. 2.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov šoloobveznih otrok za potrebe OŠ Šmartno in OŠ
Litija – EPP v šolskem letu 2006/2007 in
2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Šmartno pri Litiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje dnevnih prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2006/2007 in 2007/2008, po naslednjih sklopih:
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Število
učencev

12 km

Predviden
odhod v šolo

Predviden
odhod iz šole

7.00

12 km

63

4 km

52

6,800.000
12.30
14.20
1,400.000

7.30

4 km
15 km
6,5 km

14.20
12.30
52

Orientacijska
vrednost
(SIT /leto)

7.15

3,000.000
4,000.000

14.20

6,5 km
13 km

15

6.50

13 km
21 km

59
5

7.00

9,100.000
14.20
12.30

2,200.000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Proga
Preska – V. Kostrevnica – Šmartno
(tudi za POŠ Kostrevnica)
Šmartno – V. Kostrevnica – Preska
Bukovica – Jablaniške Laze – Cerovica – Dolgo Brdo
(podaljšek Jablaniški Potok)
Šmartno – Cerovica – Dolgo Brdo – Jablaniške Laze
– Bukovica
Štangarske Poljane (POŠ Štangarske Poljane) –
Trebeljevo – Gozd Reka
Javorje – podaljšek Črni Potok – OŠ Šmartno

Št.
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10 km

OŠ Šmartno – Mamolj

10 km

Jablaniške Laze – Šmartno – Litija (OŠ Litija-EPP)

10 km
14 km

5231

Orientacijska
vrednost
(SIT /leto)
2,800.000

1,700.000

15 km
9 km

Stran

14.20

14.20

5 km

Posamezni sklop je lahko predmet individualne ponudbe.
Celotna orientacijska vrednost razpisa:
40,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. september 2006
do 24. junij 2008. Šolski prevozi se vršijo v
dneh, ko poteka pouk.
III.1.3) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančne garancije za resnost ponudbe od
vrednosti ponudbene cene, ki mora veljati
120 dni, če vrednost ponudbe posameznega sklopa ali več sklopov skupaj presega
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02, 21/06).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodnega registra podjetja ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava 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, 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: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima blokiran žiro račun.

Predviden
odhod iz šole

4 km

OŠ Šmartno – Javorje

Litija (OŠ Litija-EPP) – Šmartno – V. Kostrevnica
– Jablaniške Laze
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13

7.10

1,400.000
1,500.000

13.15
19

6.30

3,000.000
12.25

9
9

7.00

3,600.000
14.10

Dokazila za pravne osebe: originalni
obrazec BON 1/P in izjava, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kadri – izjava, s katero ponudnik zagotavlja, da bo za izvajanje dejavnosti zagotovil strokovno kvalificirano osebje,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
prevoza oseb,
– podatki o vozilih, s katerimi se bo opravljal prevoz oseb,
– reference ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 70%,
2. reference – 15%,
3. morebitne ugodnosti pri prevozih, ki so
predmet razpisa – 10%,
4. starost in kvaliteta vozila (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do vključno 21. 7.
2006.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na TR Občine Šmartno pri Litiji št.
01394-0100000193 s pripisom: za razpisno
dokumentacijo – šolski prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 9.30; sejna soba Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Šmartno pri Litiji
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kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000057.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava gradbeno-tehničnega eleborata
študije Variant HC Ptuj-Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Ptuj-Markovec.

Ob-18794/06

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotni-

Stran

5232 /

Št.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisana naloga predvideva:
– 1. faza:
– preučitev dosedanjih študijskih rešitev
na tem odseku z analizo in kratkim komentarjem,
– preučitev in analiza prometnih študij na
tem odseku za določitev sistema cest,
– preučitev predlogov in pripomb iz dosedanjih obravnav v lokalnih skupnostih z
opredelitvami do vključevanja v nadaljnji
postopek,
– preučitev in analiza pridobljenih predhodnih smernic,
– izdelava tehničnih preveritev in priprava predloga variant za vrednotenje;
– 2. faza:
– izdelava gradbeno-tehničnega elaborata študije variant po specifikaciji, podani
v nadaljevanju,
– izdelava izvlečka elaborata s poročilom glede gradbeno-tehnične sprejemljivosti posameznih variant, vključno s predlogom najprimernejše variante;
– 3. faza:
– izdelava sprememb in dopolnitev gradbeno-tehničnega elaborata po priporočilih
in stališčih iz javne razgrnitve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 385 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo prisojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava študije variant, gradbeno – tehničnega
elaborata primerjalne študije, idejni projekt
ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000057.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-18797/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.

divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-c.este.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000314.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole pri izgradnji
AC Spodnja Senarska-Cogetinci od km
15+000 do km 24.490.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Spodnja SenarskaCogetinci od km 15+000 do km 24.490.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– AC Sp. Senarska–Cogetinci od km
15+000 do km 24+490,
– priključek Crkvenjak krak A, B, C in D,
– deviacije:
807-2,1-1,
807-2,1-2,
807-2,1-3, 807-2,1-4, 807-2,1-5, 807-2,1-6,
807-2,1-7, 807-2,1-8, 807-2,1-9, 807-2,1-10,
807-2,1-11,807-2,1-12,807-2,1-12a,807-2,1-13,
807-2,1-14,807-2,1-15,807-2,1-16,807-2,1-17,
807-2,1-18,807-2,1-18a,807-2,1-19,807-2,1-20,
807-2,1-21,807-2,1-23,807-2,1-24,807-2,1-25,
807-2,1-26,807-2,1-27,807-2,1-28,807-2,1-29,
807-2,1-30,807-2,1-31,807-2,1-31a,807-2,1-32,
807-2,1-33, 807-2,1-34,
– Podvozi: 807-2,3-1, 807-2,3-2,
807-2,3-3, 807-2,3-4,
– podhod za živino: 0807-2,3-14,
– predor Cenkova 715,8 m,
– prepusti:
807-2,3-5,
807-2,3-6,
807-2,3-8, 807-2,3-9, 807-2,3-10, 807-2,3-11,
807-2,3-12,807-2,3-13,807-2,3-15,807-2,3-16,807-2,3-17,
807-2,3-18,807-2,3-19,807-2,3-20,807-2,3-21,
807-2,3-22,807-2,3-23,807-2,3-24,807-2,3-25,
807-2,3-26,807-2,3-27,807-2,3-28,807-2,3-29,
807-2,3-30, 807-2,3-31, 807-2,3-32,
– nadvozi:
807-2,4-1,
807-2,4-2,
807-2,4-3, 807-2,4-4, 807-2,4-5,
– ekodukt: 807-2,4-6,
– mostovi:
807-2,5-1,
807-2,5-2,
807-2,5-3, 807-2,5-4, 807-2,5-5, 807-2,5-6,
– viadukt: 807-2,6-1,
– pokriti vkop: 807-2,8-1,
– objekti
za
čiščenje
vode:
807-2,9-1, 807-2,9-2, 807-2,9-3, 807-2,9-4,
807-2,9-5, 807-2,9-6, 807-2,9-7, 807-2,9-7b,
807-2,9-8, 807-2,9-9, 807-2,9-10, 807-2,9-11,
807-2,9-12,807-2,9-13,807-2,9-15,807-2,9-16,
807-2,9-17, 807-2,9-18, 807-2,9-19,
– protihrupna zaščita: PHO 02, PHO 04,
PHO 05, PHO 06, PHO 07, PHO 09,
– oporni zidovi: OZ-1, OZ-2, OZ-3,OZ-4,
OZ-5, OZ-9, OZ-9a, OZ-11, OZ-12, OZ-13.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
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– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,997.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000314.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 12-447/06

Ob-18816/06

Razveljavitev
Elektro Maribor d.d. obvešča, da je razveljavil postopek oddaje javnega naročila
za tovorna vozila, objava v Uradnem listu
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10343/06
in v Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006, Ob-13411/06.
Elektro Maribor Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Št. 08/2006

Ob-18497/06

Sprememba
Naročnik Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, je v postopku javnega naročila za dobavo kabelskega
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pribora 1 in 20 kV, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10667/06, sprejel odločitev o spremembi razpisne dokumentacije. Odločitev temelji na 25. členu Zakona o javnih naročilih.
Spremeni se:
1. Predmet javnega naročila se razdeli
na 2. sklopa, in sicer:
1. sklop: kabelski pribor 1 kV,
2. sklop: kabelski pribor 20 kV.
Zato se spremeni 1. stran razpisne dokumentacije: »Dobava kabelskega pribora
z ocenjeno vrednostjo:
1. sklop: kabelski pribor 1 kV 5,000.000
SIT,
2. sklop: kabelski pribor 20 kV 55,000.000
SIT.
Skupaj 60,000.000 SIT«.
2. V novem postopku mora ponudnik
predložiti garancijo v višini 10% ocenjene
vrednosti sklopa, za katerega podaja ponudbo.
3. Rok za oddajo ponudb je do dne 11. 7.
2006 do 8. ure. Javno odpiranje ponudb bo
istega dne ob 8.30 uri na sedežu naročnika
v sejni sobi v II. nadstropju.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-18340/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Miroslav Ritovšek, Jože Blagotinšek,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Sonja Marinček – soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonosni kabelski snop (SKS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro

Stran

5234 /

Št.

67-68 / 30. 6. 2006

izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno, reference, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 7. 2006 v pisni
obliki, cena: 6.000 SIT (DDV je vštet), valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 18/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/5485-023.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 70 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: 24. 7. 2006
ob 9. uri; sejna soba/IV, Vrunčeva 2a,
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18341/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Miroslav Ritovšek, Jože Blagotinšek,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
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03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Sonja Marinček – soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 19/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabel energetski NN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 19/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7.
2006 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18342/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Darko Žvikart, Jože Blagotinšek,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Sonja Marinček – soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 20/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
progovni ločilniki (PL) in progovni odklopni ločilniki (POL) za zunanjo montažo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 7. 2006 v pisni obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 20/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7.
2006 ob 12. ur; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-12-09,
GSM 041/797-252, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 0002080
Ob-18737/06
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:
Aleš Stele, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
ales.stele@geoplin-plinovodi.si, ali pavel.sustar@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: http://www.geoplin-plinovodi.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/30/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža tehnološke opreme,
notranje in serijske opreme za razdeljevalno kuhinjo in jedilnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža tehnološke opreme, notranje in
serijske opreme za razdeljevalno kuhinjo in
jedilnico.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: avgust 2006–september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem 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 ponudbe mora ponudnik predložiti akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo,
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
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 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pri ponudniku morata biti za
nedoločen in s polnim delovnim časom zaposlena vsaj en odgovorni vodja del z najmanj 6. stopnjo izobrazbe tehnične smeri in
vsaj en vodja del z najmanj 5. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, ki bosta zadolžena
za izvedbo javnega naročila in izpolnjujeta
pogoje po Zakonu o graditvi objektov in sta
vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev
Inženirske zbornice Slovenije.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
opremo dobaviti in montirati najkasneje v
60-ih koledarskih dnevih po sklenitvi pogodbe.
Reference ponudnika: ponudnik je moral
v letih od vključno 2002 do vključno 2006
dobaviti in montirati tehnološko opremo za
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razdeljevalne kuhinje in jedilnice v najmanj
3 objektih v vrednosti nad 20 mio. na posamezen objekt.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti
in zdravja pri delu in varstva pred požarom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila.
– cena, rok dobave in montaže, garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/30/2006/TSSG.
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 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 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: 23. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Gradnje
Ob-18766/06
Popravek
V objavi Ob-17312/06, Uradni list RS,
št. 65 z dne 23. 6. 2006 (gradnja primarnega in sekundarnega vodovoda za naselje
Skadanščina), se pod točko IV.3.7.2) – čas
odpiranja ponudb, popravi čas iz 10. ure
na 12. uro in pod točko IV.3.2) – pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in
dopolnilne dokumentacije, se popravi datum iz 26. 6. 2006 na 5. 7. 2006 in TRR:
01235-0100006141, kateri je v razpisu napačno naveden.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 0001827
Ob-18509/06
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: Jurij Fašalek, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Jurij.Fasalek@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: http://www.geoplin-plinovodi.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/31/2006/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja naprav in izdelava projektov in elaboratov za daljinsko odčitavanje odjema na MRP ter operativno
vzdrževanje in nadgrajevanje sistema daljinskega odčitavanja odjema na MRP.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradbena in elektromontažna dela ter projekti izvedenih del s certifikati o skladnosti vgradnje Ex opreme na 25
merilno regulacijskih postajah in dobava 35
kosov podatkovnih koncentratorjev s povezavo preko obstoječega čelnega računalnika v obstoječi SCADA sistem.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: operativno vzdrževanje
in nadgrajevanje sistema daljinskega odčitavanja odjema na MRP.
Ponudbe se lahko predložijo za: 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: gradbena in elektromontažna dela ter projekti
izvedenih del s certifikati o skladnosti vgradnje Ex opreme na 25 merilno regulacijskih postajah in dobava 35 kosov podatkovnih koncentratorjev s povezavo preko
obstoječega čelnega računalnika v obstoječi
SCADA sistem ter operativno vzdrževanje
in nadgrajevanje sistema daljinskega odčitavanja odjema na MRP.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
Prvi sklop: začetek september 2006 in
konec december 2006.
Drugi sklop: začetek po izteku garancijske dobe, konec leta 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
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, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (dva dokumenta).
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
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ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Zoper ponudnika ne sme biti uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. (dva dokumenta).
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonske zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu in 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
188,000.000 SIT.
Ponudba mora zajemati vse razpisane
storitve. Variantne ponudbe niso dopustne.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora imeti v zadnjih štirih letih vsaj štiri izvedene projekte s področja
izvedbe električnih inštalacij v eksplozijsko
ogroženih okoljih na objektih plinovodnih
sistemov.
Ponudnik mora imeti v zadnjih štirih letih izvedena najmanj dva projekta zajema
podatkov o odjemu zemeljskega plina ter
prenosa statusnih in analognih signalov v
okviru samostojnega sistema iz oddaljenih
lokacij (eksplozijsko nevarno okolje) preko
GPRS komunikacij. Pri tem naj bodo uporabljene tehnologije web servisov.
Ponudnik mora sprejeti zahtevo, da sprejema obstoječi sistem SCADA kot nadrejeni sistem za ponujene podatkovne koncentratorje s posebnim obstoječim čelnim
računalnikom. Ponudnik mora tudi sprejeti
zahtevo, da bo prilagodil svoje vmesnike in
protokole zahtevam sistema SCADA tako,
da ne bo potrebno na strani SCADA izvajati
nobenih prilagoditev zaradi specifike ponujene opreme.
Ponudnik mora imeti lastno servisno
službo za odpravljanje napak na ponujeni
opremi na mestu vgradnje v rokih največ 24
ur, največ 48 ur in največ 120 ur v odvisnosti
od zahteve naročnika. Tako storitev mora
ponudnik zagotavljati še sedem let po izteku
garancijske dobe.
Ponudnik mora na lastne stroške usposobiti delavce naročnika za opravljanje rednih vzdrževalnih del in odpravo manjših
napak v teku obratovanja ponujene opreme. (Navedeno ne velja za čas garancijske
dobe.)
Vsa priključena oprema in storitve morajo zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam
naročnika.
Ponudnik mora imeti najmanj eno leto za
nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlena vsaj dve vodji projektov, ki morata
imeti najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in opravljen strokovni izpit.
Ponudnik mora imeti najmanj eno leto
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
zaposlenega vsaj enega tehnika oziroma
monterja, ki mora biti usposobljen za delo
na napravah v Ex izvedbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: največ 5.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

(B1) spodaj navedena merila:
Prva faza:
1. reference;
Druga faza:
1. cena,
2. potrjene reference izvedbe električnih
inštalacij na objektih plinovodnih sistemov v
zadnjih štirih letih,
3. potrjene reference izvedbe zajema podatkov o odjemu zemeljskega plina preko
GPRS komunikacij v zadnjih štirih letih,
4. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/31/2006/TSTSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2006 do
13. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 7. 2006 do
13. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 25. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje 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: 22. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 026403
Ob-18736/06
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)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vaše, Občina Medvode.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
2) Kratek opis: sanitarna in meteorna
kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše.
3) Obseg ali količina: izgradnja kanalizacije v dolžini 1.400 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgrad
nja kanalizacije v dolžini 1.400 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 80 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: ponudnik mora predložiti seznam
opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 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: 1. 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: 2. 8. 2006 ob
8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Ob-18763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh., Darja Nemec, univ. dipl. inž. gradb.,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije in vodovoda v Braniku – gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Branik v Mestni občini
Nova Gorica.
Šifra NUTS: E038.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 4. 9. 2006, konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
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.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik 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 ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
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;
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4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred 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:
1. ponudnik je dolžan predložiti tudi potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja
in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno s prilogo. Izjave za posamezno gradnjo morajo
potrditi investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki);
2. 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 navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna 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 10. 8. 2006.
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Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 8. 2006 do
8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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: 23. 06. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-18764/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh., Darja Nemec, univ. dipl. inž. gradb.,
Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5 G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja čistilne naprave za odpadne
vode v Ravnici – gradbena in montažna
dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ravnica v Mestni občini
Nova Gorica.
Šifra NUTS: E038.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 4. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik 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 ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
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;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred 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:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja
in kakovosti izvedenih del ter skladnost iz-

vedbe s pogodbenimi določili skladno s prilogo. Izjave za posamezno gradnjo morajo
potrditi investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki);
2. 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 navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna 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: 10. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 10. uri. Kraj: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000
Nova Gorica.
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: 23. 6. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Storitve
Št. 0001825
Ob-18339/06
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:
Sergij Bažec, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Sergij.bazec@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 05.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/32/2006/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitev prenosa podatkov GPRS in SMS sporočil z uporabo
omrežja mobilnega operaterja.
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: storitev mobilne telefonije
in nabava mobilnih aparatov po obsegu podanem v prilogi C – 1.
3) Obseg ali količina:
– ca. 160 naročniških razmerij,
– ca. 35 kom GSM aparatov/leto.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: storitev prenosa podatkov (GPRS) po obsegu podanem v prilogi
C – 2.
3) Obseg ali količina: približno do 220
naročniških razmerij za GPRS prenos podatkov (predvidena mesečna količina ca. do
50 MB na eno naročniško razmerje).
Sklop št. 03
2) Kratek opis: storitev prenosa podatkov (DATA in SMS) po obsegu podanem v
prilogi C – 3.
Predvideno letno število SMS je ca.
108.000 za vsa naročniška razmerja (ca.
175 naročniških razmerij).
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: storitev
mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitev prenosa podatkov GPRS in
SMS sporočil z uporabo omrežja mobilnega
operaterja v treh sklopih.
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 julij
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
2,500.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
2. ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem
omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi pisne priglasitve
Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 5. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah,
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ni bil
pravnomočno obsojen,
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,

Št.

5. naročnik ima za predmet javnega naročila že sklenjena naročniška razmerja, katere je sklenil pred nastopom obveznosti, da
mora naročila izvajati v skladu z ZJN -1A.
Zato mora ponudnik če ima z naročnikom že
predhodno sklenjeno naročniško razmerje –
pogodbo, katere predmet je enak predmetu
tega razpisa, podati izjavo, da se s predložitvijo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo
naročnika že sedanje sklenjeno pogodbeno
razmerje oziroma naročniško razmerje prekinil najkasneje v roku enega leta od podpisa pogodbe brez kakršnihkoli odškodninskih
zahtevkov ali morebitnih drugih negativnih
posledic za naročnika. To določilo ne velja
za tista že sklenjena naročniška razmerja,
ki jih bo sklenil najugodnejši ponudnik, s
katerim bo sklenjena pogodba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
150,000.000 SIT,
2. ponudnik mora v letu 2005 in v vseh
mesecih leta 2006 pred oddajo ponudbe
imeti čisti poslovni izid pozitiven.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan najmanj zagotoviti
izpolnitev pogojev navedenih v »Minimalne
tehnične specifikacije«,
2. ker naročnik uporablja mobilno telefonijo kot nadomestilo za radijske zveze v
vozilih vzdrževalnih ekip na področju poteka plinovodnega omrežja Slovenije, mora
ponudnik zagotoviti najmanj 80% pokritost
ozemlja Republike Slovenije s signalom,
3. povprečni odstotek izgub (nasičenja
– zamašitve) v zadnjih treh mesecih pred
oddajo ponudb ne sme biti večje kot 1%,
4. povprečni odstotek prekinjenih zvez
v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudb
ne sme biti večji kot 1%,
5. ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z vsemi
članicami Evropske unije, Rusije in Združenimi državami Amerike,
6. ponudnikova možnost hitrosti prenosa podatkov za sklop 2 je najmanj 53 kbit/s
(tehnologija GPRS).
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. ponudnik mora najmanj zagotoviti prenosljivost številk v skladu z »Splošnim aktom o prenosljivosti številk«.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
Sklop 1:
Cena za pogovore v omrežje Mobitel
Cena za pogovore znotraj poslovnega
omrežja
Cena za pogovore v stacionarno omrežje
Telekom
Trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 4
Trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 3
Trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 2
Cena mesečne naročnine
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Cena za pogovore v omrežje Simobil
Cena za pogovore v omrežje Debitel
Skupni popust na ponujene cene
Cena za klice mednarodnega prometa
za območje 1
Cena za klice mednarodnega prometa
za območje 2
Cena za klice mednarodnega prometa
za območje 3
Cena za klice mednarodnega prometa
za območje 4
Cena za gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v:
Avstriji
Italiji
Nizozemski
Veliki Britaniji
Švici
Madžarski
Hrvaški
Nemčiji
Rusiji
Franciji
Cena enega SMS.
Trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 1
Sklop 2:
Cena prenosa nadaljnjih 50 MB za promet v Sloveniji
Cena mesečne naročnine storitve v kateri mora biti vključena cena storitev začetnih
50 MB za promet v Sloveniji
Skupni popust na ponujene cene
Cena nakupa ene kartice in vključitev
storitve
Sklop 3:
Cena prenosa podatkov SMS sporočil
Cena prenosa podatkov DATA sporočil
Cena mesečne naročnine
Skupni popust na ponujene cene
Cena nakupa ene kartice in vključitev
storitve
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/32/2006/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 17. 7. 2006 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 8. 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: 20. 6. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 115/06
Ob-18202/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-43-34, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
www.izum.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/2006-PBPO.
II.5) Kratek opis: plačilo pravic za uporabo tuje baze podatkov ProQuest, podjetja ProQuest Information and Learning,
za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180.000 USD.
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: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-003/2006-PBPO:
ProQuest Information and Learning, kontaktna oseba: Michelle Northfield, Barnwell
Road, CB5 8SW Canbridge, Velika Britanija, tel. +44(0) 1223 271 255, faks +44(0)
1223 215 514, elektronska pošta: Michelle.Northfield@proquest.co.ik, internetni naslov: www.proquest.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 176.400 USD.
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-003/2006PBPO.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
IZUM
Št. 115/06
Ob-18203/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-43-34, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
www.izum.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-001/2006-PBPO.
II.5) Kratek opis: plačilo pravic za uporabo baze podatkov Web of Science,
podjetja ISI Thomson Scientific, za leto
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 460.000 USD.
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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: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN001/2006-PBPO:
Thomson Scientific, Inc., kontaktna oseba:
Barbara Christopher-Thompson, 3501 Market Street, PA19104 Philadelphia, Združene države Amerike, tel. (215)386-0100,
faks (215)386-2911, elektronska pošta:
ts.custserv@thomson.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 456.511 USD.
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: JN001/2006PBPO.
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: 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: 20. 6. 2006.
IZUM
Ob-18343/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Dušan Lužar, 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 predmet, glavni besednjak:
36.10.00.00-2.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža opreme za poslovno enoto Lekarna Idrija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižjo ceno,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mizarstvo Otmar, Otmar Medved s.p., kontaktna oseba: Otmar Medved, Mamolj 8a,
1272 Polšnik, Slovenija, tel. 01/897-30-95,
faks 01/897-30-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez vključenega DDV): 14,901.694 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:
16. 5. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006, Ob-11223/06 z dne 21. 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: 21. 6. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 365/06
Ob-18346/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, kontaktna oseba: Lidija Gradišnik,
Vrbanska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-58-00, faks 02/229-69-70, elektronska pošta: fk@uni-mb.si, internetni naslov:
www.fk.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup ultracentrifuge.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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: MIKRO+POLO, kontaktna oseba: Tanja
Marhold, Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 14,279.550 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 05. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1069306 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: 20. 6. 2006.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo
Ob-18347/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.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:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-120/2005,
št. JN: 35/05 VV.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe državnih organov za
leti 2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.977,643.737,02 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/05 VV: Elektro Maribor
d.d., kontaktna oseba: Karmen Puc, Vetrinj-
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ska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/220-06-77, faks +386/2/220-06-76,
elektronska pošta: karmen.puc@elektro-maribor.si, internetni naslov: http://www.elektromaribor.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.933,099.147,98 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: št. zadeve:
430-120/2005, št. JN: 35/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15373/05 z dne 3. 6. 2005
– predobjava; Ob-1685/06 z dne 27. 1. 2006
– objava; Ob-5740/06 z dne 3. 3. 2006 – popravek objave.
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.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18348/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.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:
36.12.10.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.10.00-4, 36.12.12.50-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-17/2006,
št. JN: 08/06 VV.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme v Upravni
enoti Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,833.333,33 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. 08/06 VV: Lesnina MG
oprema d.d. Ljubljana, kontaktni osebi: Jure
Wagger in Jože Breznik, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-22-67,
faks +386/1/436-34-41, elektronska pošta:
joze.breznik@lesnina-mg.si, internetni naslov: http://www.lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,496.636 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: št. zadeve:
430-17/2006, št. JN: 08/06 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2473/06 z dne 3. 2. 2006.
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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.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 98/06
Ob-18350/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
pohištvene opreme za objekt Študentskega doma Kardeljeva ploščad 5, Ljub
ljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 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: Lesnina inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Vinko Ileršič, univ. dipl. inž. les.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-06-15, faks 01/436-21-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 110,662.538 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-8944/06, 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: 20. 6. 2006.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-18354/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Izola d.o.o., kontaktna oseba: Miran Milenkovski, Industrijska cesta
8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-34-950,
faks 05/66-34-949, elektronska pošta:
miran.milenkovski@komunala-izola.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006.
II.5) Kratek opis: delovno vozilo za pranje zabojnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– dobavni rok,
– koristni volumen čiste oziroma umazane vode,
– temperatura vode pranja zabojnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006: V3 d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Sjekloča, Vodnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-70-67,
faks 01/518-70-68, elektronska pošta: v3@
siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-
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števala (brez DDV): cena 23,424.000 SIT;
najnižja ponudba 23,424.000 SIT, najvišja
ponudba 23,424.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 118-5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11698/06.
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: 20. 6. 2006.
JP Komunala Izola d.o.o.
Ob-18355/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 183/2006-4.
II.5) Kratek opis: izdelava načrta, dobava in montaža stropnih električnih dvigal
– transporterjev za nepokretne osebe na
oddelku B1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70%,
– potrjene reference ponudnika – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 183/2006-4: Ortosana d.o.o., kontaktna oseba: Borut Chvatal,
Pod gozdom 10, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/564-41-14, faks 01/564-41-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,230.000 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: 183/2006-4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 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-12000/06.
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: 20. 6. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 41405-00035/2006
Ob-18519/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Od-

Stran

5242 /

Št.

67-68 / 30. 6. 2006

delek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16
(Polona Erker), faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža zunanjih igral za potrebe vrtcev
na področju Mestne občine Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: izbran ni noben ponudnik, saj ni prispela
nobena popolna in pravilna ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13037/06 z dne 12. 5. 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: 23. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-18530/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Braslovče, kontaktna oseba: Emilijan Ribič, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-23-50, faks
03/703-23-59, elektronska pošta: andreja.zupan@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.osbraslovce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN-01/04.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
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. kruh in pekovsko pecivo:
Žito d.d., kontaktna oseba: Marinka Kucelj,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,353.308,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ZJN-01/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Osnovna šola Braslovče
Ob-18554/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod IRCUO, kontaktna oseba: Matej Peternelj, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri,
Slovenija, tel. 00386/40-487-041, faks
00386/4/51-58-370, elektronska pošta:
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matej.peternelj@zavod-ircuo.si, internetni
naslov: www.zavod-ircuo.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/S 250-247202.
II.5) Kratek opis: Supply of laboratory equipment and CAD/CAM system for
technology center of slovene shoe industry/Dobava laboratorijske in CAD/CAM
opreme za tehnološki center slovenske
obutvene industrije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 215.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2005/S 250-247202: Lot 1, 2 –
lab equipment/laboratorijska oprema: Zipor,
Equipamentos e Tecnologia Industrial, S.A.,
Rua dos Acores, 278, Zona Industrial n.1,
3700-018 Sao Joao da Madeira, Portugal, tel.
+351/256-888-240, faks +351/256-888-121,
elektronska pošta: sales@zipor.com, internetni naslov: www.zipor.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118.000 EUR.
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. 2005/S 250-247202: Lot 3
– CAD / CAM for Soles: CAD/CAM Studio
s.r.l., kontaktna oseba: Alenka Starz, Via
E. Reginato 87, 31100 Treviso, Italy, tel.
0039/040-765-225, faks 0039/040-765-225,
elektronska pošta: Alenka.starz@virgilio.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.000 EUR.
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.: 2005/S 250-247202: Lot
4: CAD / CAM for shoe design: Delcam
plc, kontaktna oseba: Simon Docker, Small
Heath Business Park, B10 0HJ Birmingham, England, tel. +44(0)121-766-5544,
faks +44(0)121-766-5511, elektronska pošta: sd@delcam.com, internetni naslov:
www.delcam.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29.700 EUR.
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. 2005/S 250-247202:
Lot 5: CAD/CAM for lasts: Newlast srl,
kontaktna oseba: Andrea Galbiati, Via
Giancarlo Pernigotti 31/A, 15057 Tortona, Italy, tel. +39/335-1411864, faks
+39/0131-814530, elektronska pošta: andrea.galbiati@newlast.com, internetni naslov: www.newlast.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.500 EUR.
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. 2005/S 250-247202: lot
6 – cad cam for shoes: ni bilo ustreznega
ponudnika / razpis ponovljen po poenostavljenem postopku za razpise do vrednosti
30.000 EUR / no suitable offer was available
– retendering according to the rules of public
tenders till 30.000 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2005/S 250-247202: lot
7: hardware: ni bilo ustreznega ponudnika
/ razpis ponovljen po poenostavljenem postopku za razpise do vrednosti 5.000 EUR /
no suitable offer was available – retendering
according to the rules of public tenders till
5.000 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 2005/S
250-247202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37897/005 z dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Program Phare 2003 – krepitev izbranih
tehnoloških centrov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2006.
Zavod IRCUO
Ob-18738/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
SETCCE, kontaktna oseba: Mirjana Oblak,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-38-61, faks 01/477-39-11, elektronska pošta: info@setcce.org, internetni naslov: www.setcce.org.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
dodatni predmet: 30.26.20.00-3, dopolnilni
besednjak: Aplikativni strežnik, glavni besednjak, glavni predmet: dodatni predmet:
30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak: Prenosni
računalnik, glavni besednjak, glavni predmet:
dodatni predmet: 30.21.51.00-6, dopolnilni
besednjak: Brezprekinjeno napajanje, glavni
besednjak, glavni predmet: dodatni predmet:
30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Linux
Red Hat Enterprise, glavni besednjak, glavni predmet: dodatni predmet: 30.24.13.10-6,
dopolnilni besednjak: Windows 2003 server
standard, glavni besednjak, glavni predmet:
dodatni predmet: 32.55.23.10-3, dopolnilni
besednjak: Govorni prehod za IP telefonijo,
glavni besednjak, glavni predmet: dodatni
predmet: 32.55.21.00-8, dopolnilni besednjak: IP telefon, glavni besednjak, glavni
predmet: dodatni predmet: 32.54.50.00-5,
dopolnilni besednjak: Upravljalno vozlišče,
glavni besednjak, glavni predmet: dodatni
predmet: 32.41.31.00-2, dopolnilni besednjak: Ethernetno stikalo.
II.5) Kratek opis: v okviru izvajanja projekta Krepitev tehnološke razvojno raziskovalne infrastrukutre na področju načrtovanja in razvoja tehnologij informacijske varnosti in sistemov elektronskega poslovanja objavlja SETCCE razpis za
nakup strojne in programske opreme.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): med 90.000 EUR in 98.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8764/06 – sklop 1:
FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-04, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: Joze.knez@fmc.si, internetni naslov: www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.270 EUR.
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. 8764/06 – sklop 5:
Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o.,
Kranj, kontaktna oseba: Franc Povšič, Ljub
ljanska 24a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/297-25-18, faks 04/207-33-22, elektronska pošta: Povsic@iskratel.si, internetni naslov: www.iskratel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16.533,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006 (sklop 1); 1. 6. 2006 (sklop 5).
VI.4) Število prejetih ponudb: 6 ponudb
(s strani 4 različnih ponudnikov):
– sklop 1 – 2 ponudbi;
– sklop 2 – 2 ponudbi;
– sklop 3 – 1 ponudba;
– sklop 4 – 0 ponudb;
– sklop 5 – 1 ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; referenca: 8764/06 (objava v Ur.
l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3. 2006 – stran
2384) z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da: Program PHARE 2003 (- projekt
Krepitev tehnološke razvojno raziskovalne
infrastrukutre na področju načrtovanja in
razvoja tehnologij informacijske varnosti in
sistemov elektronskega poslovanja.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
SETCCE

Blago in gradnje
Ob-18755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Trnovo, kontaktna oseba: Milojka
Pečenko, Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-46-50, faks
01/420-46-55, elektronska pošta: milojka.pecenko@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje,
blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-GRADB-01/2006.
II.5) Kratek opis: prenova kuhinje in
prizidava objekta ter dobava in vgradnja

Št.

tehnološke opreme po načelu “ključ v
roke”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 103,124.137,30 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-GRADB-01/2006:
Adaptacije – Vzdrževanje d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Mihalič, Ribičičeva ul. 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/621-469,
faks 01/423-28-68, elektronska pošta:
info@adaptacuje-vzdrževanje.si, internetni
naslov: www adaptacije-vzdrževanje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103,124.137,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV):
49,582.276.83 SIT, delež: 48,08%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JRGRADB-01/2006.
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; 48-49/2006 z dne 12. 5. 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: 23. 6. 2006.
Vrtec Trnovo

Gradnje
Ob-18022/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Jože
Rebec, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, elektronska pošta: obcina@radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del in instalacij za rekonstrukcijo
podružnične šole S. Žagarja Lipnica na
Ovsišah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 431-6/2006: Gradbeno
podjetje Bohinj d.d., kontaktna oseba: Miroslav Sodja, Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija, tel. 04/57-27-200,
faks 04/57-27-210, elektronska pošta: komerciala@gpbohinj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,166.666,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12081/06.
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: 20. 6. 2006.
Občina Radovljica
Ob-18345/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-1-0001/2006-202.
II.5) Kratek opis: ureditev avtobusnega
postajališča ob regionalni cesti R1-227
Ravne – Kotlje – Slovenj Gradec (naselje
Nadolžnik) – gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradnje IGEM Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Kutin, univ. dipl. inž.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-96-30, faks 02/883-16-04,
elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 23,667.050,11 SIT.
Najnižja ponudba: 23,667.050,11 SIT.
Najvišja ponudba: 25,488.637,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 11,833.525
SIT, delež: 50%.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 371-1001/2006-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 371-1-0001/2006-202,
Ob-11167/06, z dne 21. 4. 2006, Ur. l. RS,
št. 43.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-18349/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si,
internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-13/2006.
II.5) Kratek opis: obnova lokalnih cest
v Občini Cerklje na Gorenjskem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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 Kranj, kontaktna oseba: Remic Stane,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: Stane.remic@cpkranj.si, internetni naslov: tajnistvo@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
174,480.800,25 SIT (brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-13/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40/06, Ob-10342/06
z dne 14. 4. 2006 in popravek javnega razpisa Ur. l. RS, št. 45/06, Ob-12006/06 z dne
28. 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: 20. 6. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 430-151/2006-9
Ob-18363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-809/06-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na objektu ReCO Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-809/06-ODP: CGP
d.d., kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700, faks 07/39-42-750.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
59,477.893,28 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:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10349/06 z dne 14. 4. 2006.
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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: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18426/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-59, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.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: 2/JN-2006-4111-03/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija OŠ
Vincenzo de Castro Piran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 315,076.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ponudnik ni bil izbran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2/JN-2006-4111-03/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10786/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ponudnik ni bil izbran, ker sta ponudbi nesprejemljivi, saj presegata vrednost zagotovljenih sredstev in
obenem nepravilni.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Občina Piran
Ob-18427/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, v roke:
Branko Blaževič, tel. +386/7/499-15-00,
e-pošta: obcina.brezice@brezice.si, faks
+386/7/499-00-52.
Internetni
naslov
naročnika:
www.brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: čiščenje odpadnih voda v porečju
spodnje Save – Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brežice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Brežice, Slovenija.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Brežice obsega projektiranje in
izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto

13.500 PE s pritiklinami (transformatorska postaja, električni, TK in vodovodni
priključek ter ureditev dovozne poti) ter
kanalizacijskega sistema v skupni dolžini
8,5 km, ki vključuje kanal S1 (pododseka
S1.1 in S1.2), povezovalni kanal Mostec
– ČN Brežice, kanale S2, S4 in S6 ter
razbremenilna bazena ZBDV-1 (600 m3)
in ZBDV-2 (1.400 m3) z razbremenilnimi
kanali ter črpališče.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, Projekta za izvedbo, Projekta izvedbenih del, pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnja in primopredaja objektov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.20.00.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti(-i): 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9,
45.25.21.00-9, 74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 1.423,237.796,68 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2002/SI/16/P/PE/008/3.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL EU: 2005/S
130-128455 z dne 8. 7. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-19471/05
z dne 15. 7. 2005.
Obvestilo o naročilu
Številka obvestila v UL EU: 2005/S
230-226918 z dne 30. 11. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-33489/05
z dne 2. 12. 2005.
Št. naročila 352-275/01
Naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI-8250 Brežice.
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
e-pošta:
ingrid.furlan@primorje.si,
tel.
+386/5/369-03-58, faks +386/5/369-03-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 1.423,237.796,68 SIT brez DDV.
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: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save –
kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brežice, št. projekta: 2002/SI/16/P/PE/008/03).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2006.
Občina Brežice
Št. 430-10/2006
Ob-18428/06
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, Štefano-
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va ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na
območju nove lokacije Policijske postaje
Lendava, št. 430-10/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del na območju nove lokacije Policijske postaje Lendava, ki zajema
rekonstrukcijo obstoječega poslovnega
objekta in nadomestno gradnjo dveh
objektov za potrebe Policijske postaje
Lendava ter obsega naslednja dela:
1. gradbeno obrtniška dela,
2. elektro inštalacije in naprave,
3. vodovod in kanalizacija,
4. prezračevanje in klimatizacija,
5. ogrevanje in pohlajevanja,
6. plinske inštalacije in naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 416,666.666,67 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. 430-10/2006: Gomboc d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Gyergyek, Štefana Kovača 21, 9231 Beltinci,
Slovenija, tel. +386/2/54-13-300, 302, faks
+386/2/54-13-333, elektronska pošta: komerciala@gomboc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363,836.015,27 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:
– tlakarska dela: delež 3,67%,
– krovsko kleparska dela: delež 4,15%,
– mizarska dela (delono): delež 2,25%,
– strojno inštalacijska dela: delež 10,19%
(drug podizvajalec) in delež 5,3% (drug podizvajalec),
– elektro inštalacijska dela: delež 7,2%
(en podizvajalec) in delež 1,73% (drug podizvajalec).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006, Ob-3263/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 378-1/2006
Ob-18498/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola po koncesijski pogodbi št.
360-01-27/2005 z dne 16. 5. 2005 Stavbe-

Št.

nik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.,
Ul. 15. maja 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-26-820, faks 05/66-26-825, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.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): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija poslovnega objekta Veliki trg 12 v Izoli z
ureditvijo ribje tržnice in prostorov za
dejavnost pisarne.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 90%,
– plačilni rok – 4%,
– rok izvedbe – 4%,
– garancijski rok – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005-SSSKP:
Geoit d.o.o. Ankaran, kontaktna oseba: Andrej Lovšin, inž. grad., Pittonijeva 9, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/663-79-00, faks
05/663-79-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,782.295,80 SIT;
najnižja ponudba 99,782.295,80 SIT, najvišja ponudba 137,240.128,72 SIT.
Valuta: 7. 7. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9584/06.
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: 22. 6. 2006.
Občina Izola po koncesijski pogodbi
št. 360-01-27/2005 z dne 16. 5. 2005
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o.
Koper
Ob-18777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: mag. Štefan
Velečič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-11-12, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: stefan.velecic@trebnje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: izvajanje asfalterskih
in drugih gradbenih del na občinskih cestah v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,956.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2006-o: CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto, kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, tel.
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07/394-27-00, faks 07/394-27-03, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 102,729.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10523/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Občina Trebnje
Št. 110-1/06
Ob-18792/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.34.20.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/00249.
II.5) Kratek opis: AC odsek Hrastje–Lešnica izvedba zaščitnih ukrepov avtocestne
trase od km 1,450 do km 3,000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 712,000.000 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 dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1.: SCT, kontaktna oseba:
Stanislav Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.123,569.168,65
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: 2006/00249.
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: 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: 23. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-18900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, Stanovanjski sklad
MONG, Nepremičninski sklad PIZ d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-190, faks 05/30-21-116,
elektronska pošta: Evgen.Mugerli@Nova
– gorica.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: 82/05 oziroma 400-Ur. l.05.
II.5) Kratek opis: izgradnja oskrbovanih
stanovanj v Novi Gorici.
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. 82/05 oziroma 400-Ur. l.05: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 303,931.449,79 SIT;
najnižja ponudba 303,931.449,79 SIT, najvišja ponudba 413,788.993,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-12291.
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: 23. 6. 2006.
Mestna občina Nova Gorica,
Stanovanjski sklad MONG,
Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.
Ljubljana

Storitve
Ob-18023/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07 / 46 68
100, faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
tone.zorko@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/05 JNs.
II.5) Kratek opis: izvedba ukrepov za
učinkovito rabo energije in s tem znižanje
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stroškov, ki jih ima naročnik s plačilom
porabljene energije za ogrevanje prostorov in zagotavljanje tople sanitarne vode.
Obseg storitev temelji na izdelani projektni
in gradbeni dokumentaciji, ki jo je zagotovil
naročnik ter analizah in ocenah izvajalca, ki
jih mora načelno tako oceniti, da se realizira
potencial prihranka energije, preko katerega
se lahko amortizirajo vsi stroški investicije.
Naročnik želi z naročilom znižati porabo in
stroške energije v stavbah, ki so predmet
naročila, v obsegu, ki ga mora določiti in
zagotoviti izvajalec na podlagi projekta za izvedbo ob sočasni modernizaciji in optimiranju
energetskih naprav in prehodu na zemeljski
plin kot energent in ELKO kot rezerva. Stroški investicije (tehnične aparature, naprave
in stvari; vložek v nepremičnine) in plačila
izvajalcu za njegove storitve se financirajo z
njegovo udeležbo pri realiziranem potencialu prihranka energije, torej brez angažiranja
finančnih sredstev naročnika, cena oziroma
vrednost porabljenega energenta, električne
energije in vode pa je strošek naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 138,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference,
– izkušnje z izvajanjem dolgoročnih pogodb,
– zagotovljen prihranek,
– sedanja vrednost neto dodatnega plačila izvajalcu,
– bonus, ki pripada izvajalcu in naročniku,
– skupni investicijski stroški,
– doba trajanja pogodbe v letih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/05 JNs: Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Zoran Gračner, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-14-594, faks 01/47-14-812,
elektronska pošta: zoran.gracner@petrol.si,
internetni naslov: http:/www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/05 JNs-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31664/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-18204/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, kontaktna oseba: Alenka Rotter, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-39, faks 01/478-91-33, elektronska pošta: alenka.rotte@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE rev1.1.- K72.2
Software consultancy and supply.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 663/06.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
GERK s povezavo na registre in evidence MKGP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 663/06: Cosylab, laboratory za kontrolne sisteme, d.o.o., kontaktna oseba: Grega Milčinski, Teslova 30,
1000 Ljubljana, Slovenija, 01/677-66-75,
tel. 01/477-66-75, elektronska pošta: grega.milčinski@cosylab.com, internetni naslov: http://www.cosylab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,000.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 19. 6. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 3/2006
Ob-18344/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366 43 00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in dograjevanje aplikacij v C kodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Marko Velkavrh, s.p., kontaktna
oseba: Marko Velkavrh, Ulica Hermana
Potočnika 27, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 031/668-745, elektronska pošta: marko.velkavrh@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.000 SIT/uro.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2006.
Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko
Št. 430-13/2005/7
Ob-18364/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120,61220.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje
prevoznih sredstev, št. 430-13/2005.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je servisiranje
prevoznih sredstev, in sicer vzdrževanje in
popravila prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve RS, Generalne policijske
uprave in Policijskih uprav, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke BMW,
– sklop 2: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Ford,
– sklop 3: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Mercedes,
– sklop 4: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Opel,
– sklop 5: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Puch,
– sklop 6: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Renault,
– sklop 7: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Škoda,
– sklop 8: servisiranje prevoznih sredstev blagovne znamke Volkswagen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 249,285.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno servisne ure, popust na cenike
originalnih nadomestnih delov in materialov
in oddaljenost servisne delavnice.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-13/2005
(sklop 8): Malgaj d.o.o., kontaktna oseba:
Tadej Gartner, Gabrsko 30, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. +386/1/200-05-46, faks

Št.

+386/1/200-05-49, elektronska pošta: Tadej.Gartner@malgaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,500.000 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: 430-13/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34466/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: obvestilo se nanaša
na sklop 8, za sklope 3, 5 in 6 pogodba s
ponudniki še ni podpisana. Za sklope 1, 2,
4 in 7 javni razpis ni uspel.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18522/06
I.1) ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34, internetni naslov naročnika: http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: prenos zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko (Maribor),
uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji (Maribor), prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko (Slovenska
Bistrica, Maribor);
– sklop 2: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Murska
Sobota, Lendava);
– sklop 3: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Kamnik, Sevnica);
– sklop 4: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Slovenj
Gradec, Radovljica);
– sklop 5: vzdrževanje digitalne zbirke
listin (Školja Loka, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Mozirje, Laško).
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72317000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 71,355.740 SIT z 20% DDV.
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: 43000-7/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu:
2006/S 058- 060486 z dne 24. 3. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Prenos zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko (Maribor), uskladitev
stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi
tehničnimi pogoji (Maribor), prenos zbirke
listin zemljiškega katastra v digitalno obliko
(Slovenska Bistrica, Maribor)
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geoin
d.o.o., Gosposvetska cesta 29, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: geoin@geoin.si, tel.
+386/2/252-33-84, faks +386/2/252-33-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19,299.540 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 31%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: 1000
indikacijskih skic, 60000 dokumentov.
Št. naročila: 2
Naslov: Prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko (Murska Sobota,
Lendava)
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MFC&L
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: gregor.vidmar@mfc-l.si,
tel. +386/1/430-74-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,880.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko (Kamnik, Sevnica)
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Monolit d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/546-677-60,
e-pošta: info@monolit.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12,805.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 38%.
Št. naročila: 4
Naslov: Prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko (Slovenj Gradec,
Radovljica)
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V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
DFG Consulting d.o.o., Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@dfgcon.si, tel. +386/1/432-13-50.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
16,160.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 50%.
Št. naročila: 5
Naslov: Vzdrževanje digitalne zbirke listin (Škofja Loka, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Mozirje, Laško)
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Monolit
d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@monolit.si,
tel. +386/1/546-677-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,211.200 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 33%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Geodetska uprava RS, Oddelek za javna naročila, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel.
+386/1/478-49-27, faks +386/1/478-48-34,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-18540/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Janez
Čepljak, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/478-90-27, faks
++386/1/478-91-53, elektronska pošta:
janez.cepljak@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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.5) Kratek opis: poskusno posipanje
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom
z letali nad delom Severovzhodne Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,586.250 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 733/06: Letalski center Maribor – športno društvo, kontaktna
oseba: Darko Kralj, Ljubljanska 4/1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/629-62-06, faks
02/629-62-07, elektronska pošta: lcmaribor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,586.250 SIT
(60.867,34 € po tečaju 239,640 SIT = 1 €).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2311-06-000136.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-18564/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P17.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup mrežnega HSM modula za postavitev CSCA-BPL.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 17,432.355 SIT po stopnji 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo

zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 17
Naslov: nakup mrežnega HSM modula
za postavitev CSCA-BPL
V.I) Datum oddaje naročila: 13. 12.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S &
T Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231
Ljubljana-Črnuče, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 00386/1/589-52-00,
intenetni naslov: http://www.snt.si, faks
00386/1/589-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 28,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 17,432.355 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roki(-ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks:
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18565/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P15.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev svetovanja, upravljanja, nadzora in nameščanja za potrebe
državnega podatkovnega omrežja (podaljšanje).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.23.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 210,000.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 15.
Naslov: izvajanje storitev svetovanja,
upravljanja, nadzora in nameščanja za potrebe državnega podatkovnega omrežja
(podaljšanje pogodbe).
V.I) Datum oddaje naročila: 3. 11. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Astec d.o.o, Tržaška cesta 118,
1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
astec@astec.si, tel. +386/1/200-83-00, intenetni naslov: http://www.astec.si/slo, faks:
+386/1/200-83-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila; vrednost: 210,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 210,000.000 SIT; po 20% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: predvidoma 6 mesecev.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt(-e)
in/ali program(-e), ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18566/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,

Št.

– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P13.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadaljnji razvoj informacijskih storitev na
državnem portalu e-uprava.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.20.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 94,311.185,22 SIT po 20% stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa.
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo
zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 13
Naslov: nadaljnji razvoj informacijskih
storitev na državnem portalu e-uprava.
V.I) Datum oddaje naročila: 19. 8. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI d.o.o, Tržaška cesta 116, 1001
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: src@src.si,
tel. +386/1/242-80-00, internetni naslov:
http://www.src.si, faks +386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 96,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 94,311.185,22 SIT po 20% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 5 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roki(-ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18567/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P12.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev svetovanja, sistemske podpore
in administriranja centralnega računalniškega sistema (podaljšanje).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 121,232.344 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 12
Naslov: storitev svetovanja, sistemske
podpore in administriranja centralnega računalniškega sistema (podaljšanje).
V.I) Datum oddaje naročila: 15. 7. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 3
GEN d.o.o., Jadranska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@snt.si, tel.
386/1/421-04-72.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 135,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 121,323.344 SIT po 20% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks:
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni po
prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18568/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka
(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P10.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev aktiviranja dodatnega že vgrajenega procesorja ter aktiviranje dodatnega pomnilnika 6GB na strežniku IBM
z/900.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.23.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 17,367.480: SIT po 20%
stopn ji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo
zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 10
Naslov: storitev aktiviranja dodatnega
že vgrajenega procesorja ter aktiviranje do-
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datnega pomnilnika 6GB na strežniku IBM
z/900.
V.I) Datum oddaje naročila: 25. 4. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, 1231 Slovenija, e-pošta:
info@snt.si, tel. + 386/1/589-52-00, internetni naslov: http://www.snt.si, faks
+ 386/1/589-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 20,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 17,367.480 SIT po 20% stopnji
DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih)
za vložitev pritožb:
Rok za vložitev pritožbe (zahtevka za
revizijo) je 10 dni po prejemu odločitve o
oddaji naročila. Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno
varstvo zagotovljeno v postopku povračila
škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18569/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P09.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev povezovanja e-CRP z velikim
uporabnikom: MDDSZ CSD ŽVN.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 3,398.340 SIT po 20% stopnji
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 09
Naslov: storitev povezovanja e-CRP z
velikim uporabnikom: MDDSZ CSD ŽVN.
V.I) Datum oddaje naročila: 27. 5. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@genis.si,
tel. +386/4/251-93-00, internetni naslov:
http://www.genis.si, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 3,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 3,398.340 SIT po 20% stopnji DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roki(-ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošilanja tega obvestila:
21. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18570/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P08.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja aplikativne programske opreme Infoklip.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 27,339.689,09 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo
zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 08
Naslov: storitve vzdrževanja aplikativne
programske opreme Infoklip.
V.I) Datum oddaje naročila: 24. 8. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova ulica 2,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, e-pošta: info@snt.si, tel. +386/1/589-52-00,
internetni naslov: http://www.snt.si, faks
+386/1/589-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 34,560.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 27,339.689,09 SIT po 20% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roki(-ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18571/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja licenčne programske opreme Informix.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 22,847.199,42 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo
zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/P 07
Naslov: storitve vzdrževanja licenčne
programske opreme Informix.
V.I) Datum oddaje naročila: 24. 8. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@snt.si,
tel. +386/1/589-52-00, internetni naslov:
http://www.snt.si, faks +386/1/589-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 28,600.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 22,847.199,42 SIT po 20% stopnji
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 26 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-po-
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šta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roki(-ih) za vložitev pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-00018/2006-009
Ob-18767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-24, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/06.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% najnižja ponujena cena,
– 30% ekonomska vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
naročilo se ni oddalo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13179/06.
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: 23. 6. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 110-1/06
Ob-18793/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
502.30.0.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000676.
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II.5) Kratek opis: zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega
pasu na avtocestah in hitrih cestah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,950.000 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: J.V. CM Celje d.d.
+ CPM d.d. Maribor, kontaktna oseba: Jože
Podergajs, dipl. inž. grad., Lava 42, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 47,905.345 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: 2005/000676.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 112-113 z dne 16. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18917/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
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:
30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: prilagoditev obstoječe
aplikacije za podporo vizumskemu poslovanju VIZIS za delo z novo programsko opremo za dostop do VIS v sklopu
celovite rešitve priključitve na VIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: SRC.SI d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: src@src.si, internetni naslov:
www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,883.580 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/2006 – MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. clen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU št.
236/2005 z dne 23. 9. 2003).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1311/06
Ob-18429/06
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: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/06.
II.5) Kratek opis: dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov (SKS) in opornic za podporne izolatorje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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 06/06: sklop 1: nizkonapetostni (n.n.) samonosni energetski kabli
(SKS): Telma Trade d.o.o., kontaktna oseba:
Primož Treven, Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-31-00, faks 01/562-14-70,
elektronska pošta: primoz.treven@telmatrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,377.500 SIT,
najnižja ponudba 53,377.500 SIT, najvišja
ponudba 61,470.000 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 sto-

ritev: javno naročilo št. JN 06/06: sklop
2: opornice za podporne izolatorje 20 kV:
Izoelektro d.o.o., kontaktna oseba: Vlasta Ledinek, Pesnica pri Mariboru 42a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/655-55-00, faks 02/655-55-01, elektronska pošta: info@izoelektro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,284.250 SIT, najnižja
ponudba 4,284.250 SIT, najvišja ponudba
4,284.250 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.: 06/06, sklop 1:
nizkonapetostni (n.n.) samonosni energetski
kabli (SKS).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
53,377.500 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 06/06, sklop 2:
opornice za podporne izolatorje 20 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
4,284.250 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: nizkonapetostni (n.n.) samonosni energetski kabli (SKS): 4 ponudbe; od
tega 3 pravilne in 1 nepravilna,
– sklop 2: opornice za podporne izolatorje 20 kV: 1 pravilna ponudba.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 15-17/06, z dne 17. 2. 2006, Ob-3826/06
(objava), Uradni list RS, št. 19-20/06, z dne
24. 2. 2006, Ob-4942/06 (popravek objave),
Uradni list RS, št. 26/06, z dne 10. 3. 2006,
Ob-6787/06 (popravek objave) in Uradni list
RS št. 28/06, z dne 17. 3. 2006, Ob-7580/06
(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: 22. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1307/06
Ob-18431/06
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: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/06.
II.5) Kratek opis: dobava nizkonapetostnih (n.n.) energetskih kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) o je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 23/06:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta:
andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,624.100 SIT,
najnižja ponudba 61,624.100 SIT, najvišja
ponudba 61,624.100 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. 23/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 61,624.100 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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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 23/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1306/06
Ob-18432/06
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: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/06.
II.5) Kratek opis: dobava srednjenapetostnih (s.n.) energetskih kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) o je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 24/06:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta:
andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,050.000 SIT,
najnižja ponudba 60,050.000 SIT, najvišja
ponudba 60,050.000 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. 24/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 60,050.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 24/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18499/06
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, inter
netni 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-10/2006-ident
208604.
II.5) Kratek opis: dobava transformatorjev SN/NN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 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-10/2006ident 208604: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, C. 24. junija
3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89,418.000 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-10/2006ident 208604.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 89,418.000 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
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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-10/2006ident 208604.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10669/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/2093/2006

Ob-18739/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: bostjan.barl@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava 110 kV podpornih izolatorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 74/2006: Elektrotehna
Elex d.o.o., kontaktna oseba: Anton Štampfl,
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-47-14, faks 01/234-47-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,607.750 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 74/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,607.750 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Gradnje

Št. 102/2100/2006
Ob-18740/06
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: Janez Blatnik, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Janez Blatnik@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 48/2006.
II.5) Kratek opis: antikorozijska zaščita
daljnovodov in RTP v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 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. 48: Final Pasarič
d.o.o., kontaktna oseba: Mladen Pasarič,
Spodnja Rečica 80f, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 050/652-507; Sommy d.o.o., kontaktna
oseba: Miloš Skornšek, Nove Loke 46, 3330
Mozirje, Slovenija, tel. 03/583-25-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: Sommy d.o.o.:
25,781.000 SIT; Final Pasarič d.o.o.:
5,166.248 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 48.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): cena: Sommy d.o.o.: 25,781.000 SIT;
Final Pasarič d.o.o.: 5,166.248 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih: ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006; 30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; S 102/1174/2006
z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/2099/2006
Ob-18742/06
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., kontak-

tna oseba: Aleš Brenčič, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: ales.brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 28/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del v RTP Maribor - II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 28: Esotech d.d.,
kontaktna oseba: Bogdan Špegel, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-45-00, faks 03/899-45-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,321.714,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 28.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV) 43,321.714,50 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) 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:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/2101/2006
Ob-18743/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba, Ivan
Lozej, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 23/2006.
II.5) Kratek opis: elektromontažna dela,
izdelava in dobava omaric merilnih napetosti in omar lastne rabe, zunanja razsvetljava-obnova 110 kV stikališča RTP
Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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:
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javno naročilo št. 23: Konzorcij C&G d.o.o. in
Elektroservisi d.d., kontaktna oseba: Jasna
Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks 01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,649.513,37 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Delež: 20%.
V.4.2) Javno naročilo št. 23.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: (brez
DDV): 17,649.513,37 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
S 102/1069/2006 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/2098/2006
Ob-18745/06
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: Aleš Brenčič, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: ales.brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 27/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
v RTP Maribor - II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 156,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 27: Izvajanje splošnih
gradbenih del Karl Jazbec s.p., kontaktna oseba: Karl Jazbec, Žetale 14a, 2287
Žetale, Slovenija, tel. 02/769-11-71, faks
02/769-11-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 125,139.771,70 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 20%.
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V.4.2) Javno naročilo št. 27.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 125,139.771,70 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) 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:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/2103/2006
Ob-18746/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 12/2006.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška
dela - obnova 110 kV stikališča RTP
Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev,
javno naročilo št. 12: Marc gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marc,
Lavričeva 48, 1000 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 39,946.452,67 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 12.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DDV): 39,946.452,67 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
S 102/1018/2006 z dne 24. 3. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 1308/06
Ob-18430/06
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: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B, št. 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17/06.
II.5) Kratek opis: izvedba zajema podatkov o elektroenergetskih vodih in objektih na osnovi aerosnemanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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 17/06: Geodetski
zavod Slovenije d.o.o., kontaktna oseba:
Jurij Hudnik, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-86-00,
faks: 01/231-04-34, elektronska pošta:
info@gzs-dd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90,577.930 SIT,
najnižja ponudba 90,577.930 SIT, najvišja
ponudba 90,577.930 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. 17/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 90,577.930 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
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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 17/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 56/2104/2006
Ob-18744/06
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:
Marjan Pezdirc, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-44,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: marjan.pezdirc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 62/2006.
II.5) Kratek opis: termografska kontrola 110 kV daljnovodov v EP Maribor, EP
Podlog, EP Ljubljana in EP Primorska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,557.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev, javno naročilo št. 62/2006: Flycom
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Bernard,
Moste 26b, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/580-50-80, faks 04/580-50-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,556.218 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 62/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 10,556.218 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 59/2097/2006
Ob-18747/06
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: Aleš
Kregar, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ales.kregar@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 63/2006.
II.5) Kratek opis: aneks št. 3 k pog. št.
K-25/02 za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za DV 2x400
kV Beričevo-Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,251.800 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 63/2006: IBE d.d., kontaktna oseba: Mitja Novak, Hajdrihova 4, 1000

Javni razpisi
Št. 11010-5/2006/298

Ob-18765/06

Razveljavitev
Ministrstvo za šolstvo in šport razveljav
lja razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje
učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih
delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah
v študijskem letu 2005/06 (objavljen v Ur. l.
RS, št. 33-34 z dne 31. 3. 2006) v delu, ki
se nanaša na točko 3 f), kjer je bilo določeno, da bodo preostale subvencije šolnin
do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev
porazdeljene med kandidate na drugih študijskih smereh univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih programih izrednega
študija, ki niso vključene v točke 3a, 3b, 3c,
3d in 3e, zaradi nedoločenega merila izbora
za kandidate prijavljene pod točko 3f).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 316-63/2003

Ob-18762/06

Podaljšanje javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za spodbujanje
naložb v sisteme daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso v obdobju 2003
– 2005, projekt GEF (Ur. l. RS, št.
53-54/2003, 6. 6. 2003, Ob-95434)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za evropske zadeve in investicije, Sektor za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, podaljšuje
veljavnost javnega razpisa, ki je bil objavljen

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-61-00, faks
01/251-05-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,251.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 71/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 47,251.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.

6. 6. 2003, podaljšan pa 18. 2. 2005 (Ur. l. RS,
št. 16/05) in 30. 6. 2006 (Ur. l. RS, št. 87/05).
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-18573/06
Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Veržej, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006, pod
Ob-17896/06, se spremeni 7. točka, tako
da se glasi:
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena: 80 točk,
– reference:
– število vključenih gospodinjstev
10 točk,
– ISO standard 10 točk.
Občina Veržej
Št. 401/06
Ob-18510/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega razpisa in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za promocijo
slovenske kulture v tujini v letu 2007
(v nadaljevanju: razpis, oznaka JPR23PROMO-2007)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana.
1. Predmet in področja razpisa
Predmet razpisa je financiranje vrhunskih kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo v obdobju pred predsedovanjem Slovenije Evropski uniji zaradi prepleta
slovenske kulturne posebnosti in evropske
razsežnosti bistveno prispevali k umestitvi
slovenske kulture na evropski in svetovni
kulturni zemljevid.
Projekti naj bi prispevali k večji prepoznavnosti slovenske kulture v tujini v letu
2007 na naslednjih področjih:
Na področju kulturne dediščine:
– prenos že pripravljenih razstav vrhunske starejše likovne umetnosti v tujino,
– prenos že pripravljenih razstav, ki predstavljajo drugo vrhunsko slovensko dediščino.
Na področju vizualnih umetnosti:
– prenos že pripravljenih razstav vrhunskih sodobnih vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, umetniška fotografija in video ter arhitektura in oblikovanje).
Na področju uprizoritvenih umetnosti:
– gostovanja vrhunskih predstav sodobnega dramskega gledališča v tujini.
Na področju glasbe:
– gostovanja vrhunskih slovenskih solistov in umetniških ansamblov v tujini,
– izvedbe del vrhunskih slovenskih skladateljev v tujini.
Na področju književnosti:
– predstavitve vrhunske slovenske književnosti v tujini.
2. Cilj razpisa
Splošni cilj razpisa je s podpiranjem kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov prispevati k promociji slovenske kulture v tujini. Predstavitev vrhunskih dosežkov
slovenske kulture v tujini naj bi povečala
prepoznavnost Slovenije v tujini, predstavila
Evropi in svetu njen edinstveni splet tradicije
in sodobnosti kot integralni del evropske kulture ter trajno umestila slovensko kulturo na
evropski in svetovni kulturni zemljevid.
Dolgoročnejši cilj razpisa je tudi vzpostavitev sodelovanja prijaviteljev z ustreznimi
partnerji v tujini.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in fizične osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da ne prijavijo istega projekta, ki so ga
prijavili na druge programske ali projektne
razpise oziroma pozive Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo z izjavo;
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev). Organizacije, katerih razvid vodi
ministrstvo (društva v javnem interesu in
ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali
2006 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti
do ministrstva, kar dokazujejo z izjavo;
– da je projekt pripravljen v dogovoru
z ustreznim organizatorjem (producentom,
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partnersko institucijo) v tujini (zagotovljen
prostor in termin);
– da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
vrednosti razpisa in morajo biti izražena v
SIT).
4. Kriteriji razpisa
4.1. Splošni kriteriji:
– da je projekt usmerjen v večjo prepoznavnost vrhunskih dosežkov slovenske
kulture v svetu;
– da je projekt zaradi estetskega pristopa
zanimiv in razumljiv za tujo publiko;
– da bo projekt izveden v povezavi z
referenčnim tujim partnerjem na čimbolj odmevni lokaciji (ugled lokacije in dostopnost
publiki);
– da projekt upošteva mednarodno ciljno
občinstvo in ima izdelan promocijski načrt;
– da projekt omogoča razvoj trajnega
partnerstva med slovenskimi umetniki in
predstavniki/organizacijami v tujini;
– da se predlagatelji izkažejo z referencami na področju mednarodnega kulturnega
sodelovanja.
4.2. Prednostni kriteriji:
Prednost bodo imeli tisti projekti:
– ki bodo izvedeni v državah EU;
– ki bodo sofinancirani s strani tujega
partnerja, kar dokazujejo s pisno izjavo tujega partnerja.
5. Uporaba pogojev in kriterijev za dodelitev finančnih sredstev
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje ciljev ter kriterijev razpisa. Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost s splošnimi in prednostnimi kriteriji.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta splošnimi in prednostnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji
razpisa. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 100 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 75 točk.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale ciljev in
kriterijev, bodo zavrnjene.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– izjava, da istega projekta niso prijavili
na druge programske ali projektne razpise
oziroma pozive Ministrstva za kulturo;
– opis projekta in njegova podrobnejša
vsebinska utemeljitev, s katero predlagatelj
izkazuje ustrezanje kriterijem;
– seznam referenc predlagatelja in prikaz njegovega dosedanjega umetniškega
dela (mednarodno sodelovanje, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v
javnosti);
– v primeru soorganizacije finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Predvidena sredstva za predmet razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2007, katerih cilj je
promocija slovenske kulture v tujini, znaša
75,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih za leto 2007 določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2006 in 2007.
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8. Trajanje razpisa in način prijave
Razpis se prične 30. 6. 2006 in zaključi
13. 10. 2006.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih
vložile upravičene osebe. Za prepozno se
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto do vključno 13. 10. 2006 oziroma
do 15. ure tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z vidno oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis:
Promocija slovenske kulture v tujini z oznako JPR23-PROMO-2007). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa.
9. Dokumentacija razpisa
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo razpisa
(zakonski in podzakonski akti, imena članov
strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi
poslati.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala posebna komisija za
odpiranje vlog. Ministrstvo bo predlagatelje
o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na
strokovni skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva, in največ do vrednosti 7,000.000 SIT.
11. Dodatna pojasnila: Vesna Jurca Tadel, MK, e-pošta: vesna.jurca@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-49/2006/2

Ob-18782/06

Javni razpis št. 4302-49/2006
za sofinanciranje razvoja brezžičnih
omrežij EDUROAM v univerzitetnih
okoljih
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks
01/478-47-19, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje razvoja brezžičnih omrežij Eduroam v univerzitetnih okoljih št. 4302-49/2006
se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo, ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05),
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Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZDU-1-UPB3, Uradni list RS, št.
24/05), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa:
3.1 Predmet razpisa je sofinanciranje
razvoja brezžičnih omrežij Eduroam v univerzitetnih okoljih in je sestavljen iz treh
sklopov:
1) Predmet prvega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih
omrežij Eduroam. Sredstva za sofinanciranje bodo podeljena na javnem razpisu izbranim članicam Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem.
Vzpostavljena omrežja bodo komplementarna oziroma dopolnjujoča obstoječim strukturiranim žičnim omrežjem (UTP, STP...).
2) Predmet drugega sklopa je vzpostavitev centralnih univerzitetnih strežnikov za
ugotavljanje istovetnosti, prijav v omrežje in
vodenje evidenc uporabnikov storitev Eduroam (v nadaljevanju centralni AAA strežniki). Do sredstev bodo upravičene Univerza
v Ljubljani, Univerza v Mariboru ter Univerza
na Primorskem.
3) Predmet tretjega sklopa je sofinanciranje vzpostavitve Eduroam omrežij na rektoratih Univerze na Primorskem, Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru. Vzpostavljena omrežja bodo komplementarna oziroma dopolnjujoča obstoječim strukturiranim
žičnim omrežjem (UTP, STP...).
Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa,
bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje
pogoje:
– vzpostavljena bodo morala biti v
skladu z minimalnimi tehničnimi merili,
ki veljajo za omrežja, vključena v sistem
omrežij eduroam.si, ter temeljijo na mednarodno sprejetih standardih Wi Fi (glej:
http://www.arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of electrical and Electronics
Engineers: http://standards.ieee.org; Wi-Fi
Alliance: http://www.wi-fi.org);
– organizacije bodo v skladu s politiko
eduroam.si morale na svojih brezžičnih
omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov iz Slovenije in
tujine (glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html);
– omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti uporabnika, prijave v omrežje in vodenja evidenc (authentication, authorization,
accounting – AAA), ki je združljiv s sistemom mednarodnega gostovanja Eduroam
(glej http://www.eduroam.org).
Predmet razpisa v okviru prvega in tretjega sklopa je nakup potrebne strojne opreme
za vzpostavitev ali nadgradnjo brezžičnih
omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne
točke in ethernet stikala, ki morajo ustrezati
standardom in merilom, določenim s tem
razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali nadgradnji omrežij
Eduroam.si, saj tega dela ponudnik sofinanciranja ne krije. Za vzpostavitev centralnih
AAA strežnikov se za predmet razpisa v
okviru drugega sklopa smatra nakup ustrezne strežniške opreme.
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3.2 Upravičena področja sofinanciranja:
Ponudnik sofinanciranja je pripravljen
sofinancirati naslednje elemente projektov
vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam
prijaviteljev:
1) prvi sklop:
a) nakup dostopovnih točk. Minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj 6
ustreznih dostopovnih točk. Prejemnik sofinanciranja se lahko odloči za obširnejšo postavitev. Kolikor je vrednost investicije višja
od zneska sofinanciranja s strani ponudnika
sofinanciranja, jo krije prijavitelj sam;
b) nakup ustreznega ethernet stikala
(tretjenivojsko stikalo);
2) drugi sklop:
a) nakup ustreznega strežnika, ki mora
ustrezati predpisanim minimalnim tehničnim
merilom, vključno z dodatnimi zahtevami;
3) tretji sklop:
a) nakup dostopovnih točk. Minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj 6
ustreznih dostopovnih točk. Prejemnik sofinanciranja se lahko odloči za obširnejšo postavitev. Kolikor je vrednost investicije višja
od zneska sofinanciranja s strani ponudnika
sofinanciranja, jo krije prijavitelj sam;
b) nakup ustreznega ethernet stikala
(tretjenivojsko stikalo).
Ponudnik sofinanciranj ni pripravljen sofinancirati režijskih stroškov ali drugih manipulativnih stroškov organizacije prijavitelja
(telefoni, ogrevanje, najemnine prostorov,
pisarniški material, poštnine ipd.).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje
4.1.1 Za prvi tematski sklop:
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani
in zaključeni v času od 1. 6. 2006 do 1. 10.
2006.
2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti
sredstva za kritje stroškov dela in postopkov
pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter
za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki presega delež sofinanciranja ponudnika sofinanciranja, in sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP...),
– povezavo obstoječega informacijskega
sistema posamezne ustanove z LDAP strežnikom (prenos in posodabljanje podatkov
o uporabnikih),
– nadgradnjo podatkovnega sistema
(modularnost),
– dodatna strojna oprema (npr. strežnik)
izven obsega razpisa.
3. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti,
da bodo vse dostopovne točke postavljene
na javno dostopnih prostorih (avle, predavalnice, knjižnice…), v katerih bo študentom, zaposlenim in avtoriziranim gostom
omogočen dostop v omrežje Eduroam.si.
4. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti
dostop do omrežja Eduroam.si povsod (na
vseh dostopovnih točkah) za potrebe študentov z ustreznim avtenticiranjem.
5. Prijavitelj je dolžan, v skladu s politiko
Eduroam.si, na vseh dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja.
6. Posamezen prijavitelj mora vzpostaviti
zahtevani sistem za avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje evidenc uporabnikov (AAA),

ki bo uporabljal centralni univerzitetni AAA
strežnik. Posamezna organizacija lahko
vzpostavi tudi lokalni AAA strežnik, vendar
mora biti v vsakem primeru povezan na centralni univerzitetni AAA strežnik.
7. Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki
jo uporablja za vpis študentov, prilagodi na
ta način, da se podatki avtomatično zapišejo
in vsaj enkrat dnevno osvežujejo v ustrezni
evidenci uporabnikov omrežja Eduroam, v
skladu s priloženimi tehničnimi merili.
8. Prijavitelj je, v skladu s priloženimi tehničnimi merili, dolžan vzpostaviti sistem s
katerim bo v sodelovanju z univerzitetnim
računskim centrom avtomatiziral prenos in
dnevno osveževanje lokalnih evidenc uporabnikov v univerzitetni evidenci uporabnikov Eduroam.
9. Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so
upravičeni do uporabe internetnega omrežja
organizacije (študente, raziskovalce, pedagoške delavce...).
10. Prijavitelj se zaveže, da bo ob vpisu
vsakemu študentu dodelil uporabniško ime
in geslo za dostop do omrežja Eduroam.
11. Ponudnik sofinanciranja zahteva, da
posamezni prijavitelji vzpostavijo omrežja, ki
so varovana v skladu s priloženimi tehničnimi specifikacijami.
12. Posamezen prijavitelj mora s ponudnikom sofinanciranja in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju
nadaljnjih pristopnikov k projektu.
13. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno
in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji.
14. Posamezen prijavitelj se je pred
vzpostavitvijo omrežja Eduroam dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije,
pridružiti sistemu gostovanja Eduroam.
15. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja.
16. Ponudnik sofinanciranja in Arnes
bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala
tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih brezžičnih omrežij s predpisanimi
merili, v skladu s pravili ocenjevanja, ki so
priloženi tehnični dokumentaciji.
17. Prijavitelj je po vzpostavitvi omrežja
dolžan komisijo povabiti na pregled
omrežja.
18. Prijavitelj bo upravičen do povračila
vloženih sredstev po izdanem pozitivnem
mnenju komisije.
19. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo.
20. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da
bo v predvidenem roku projekt zaključen.
21. Prijavitelj ne sme imeti nobenih
morebitnih neizpolnjenih obveznosti do po
nudnika.
22. Do razpisnih sredstev niso upravičene tiste organizacije, ki so dobile sredstva
na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih
AOV 2004-1 in AOV 2004-2.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti prijavitelji, ki:
– imajo večje število potencialnih uporabnikov;
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– bodo za vzpostavitev brezžičnega
omrežja vložili večji delež lastnih sredstev.
K sofinanciranju se bodo lahko prijavili vsi tisti, ki imajo po podatkih Ministrstva
za visoko šolstvo znanost in tehnologijo v
Republiki Sloveniji priznan status članice
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru
oziroma Univerze na Primorskem in izvajajo dodiplomski pedagoški proces (fakultete,
visoke šole, akademije).
Prijavitelji morajo poleg vseh ostalih zahtevanih dokumentov iz razpisne dokumentacije predložiti tudi fotokopijo ali original izpiska iz ustreznega registra ali fotokopijo statuta, s katerim dokazujejo status prijavitelja
in iz katerega nedvoumno izhaja neprofitna
narava prijavitelja oziroma da osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna proizvodnja blaga
in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu
št. 3). Izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev.
4.1.2 Za drugi tematski sklop
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani
in zaključeni v času od 1. 6. 2006 do 1. 10.
2006.
2. Prijavitelj je, v skladu s priloženimi tehničnimi merili, dolžan vzpostaviti centralni
strežnik AAA.
3. Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike (študente, raziskovalce, pedagoške delavce...) članic univerze,
ki imajo vzpostavljeno brezžično omrežje
Eduroam.
4. Prijavitelj je zavezan, da aplikacije
na centralnem strežniku prilagodi na način,
da se podatki iz članic, vključenih v sistem
Eduroam, avtomatično zapišejo in vsaj enkrat dnevno osvežujejo v ustrezni centralni
evidenci uporabnikov omrežja Eduroam, v
skladu s priloženimi tehničnimi specifikacijami.
5. Prijavitelj je dolžan vsem organizacijam v okviru univerze zagotoviti dostop do
storitev centralnega strežnika AAA.
6. Prijavitelj je dolžan strežnik vzpostaviti
na način, da bodo lahko vse zainteresirane organizacije v okviru univerze povezale svoje lokalne AAA strežnike v ustrezno
hierarhijo in posodabljale podatke o svojih
uporabnikih, kot je to določeno v priloženi
tehnični dokumentaciji.
7. Posamezen prijavitelj mora s ponudnikom sofinanciranja in Arnesom sodelovati
pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu vzpostavljanja omrežij Eduroam.
8. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno
in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji.
9. Posamezen prijavitelj se je v okviru
vzpostavljanja centralnega strežnika Eduroam dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije, pridružiti sistemu gostovanja Eduroam.
10. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja.
11. Ponudnik sofinanciranja in Arnes
bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala
tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih brezžičnih omrežij s predpisanimi
merili, v skladu s pravili ocenjevanja, ki so
priloženi tehnični dokumentaciji.
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12. Prijavitelj bo upravičen do povračila
vloženih sredstev po izdanem pozitivnem
mnenju komisije.
13. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da
bo v predvidenem roku projekt zaključen.
14. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ponudnika.
K financiranju se bodo lahko prijavile:
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru
ter Univerza na Primorskem.
4.1.3 Za tretji tematski sklop
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani
in zaključeni v času od 1. 6. 2006 do 1. 10.
2006.
2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti
sredstva za kritje stroškov dela in postopkov
pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter
za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki presega delež sofinanciranja MVZT,
in sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP...),
– povezavo obstoječega informacijskega
sistema posamezne ustanove z LDAP strežnikom (prenos in posodabljanje podatkov
o uporabnikih),
– nadgradnjo podatkovnega sistema
(modularnost),
– dodatna strojna oprema (npr. strežnik)
izven obsega razpisa.
3. Prijavitelj je dolžan, v skladu s politiko
Eduroam.si, na vseh dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja vsem upravičenim uporabnikom sistema Eduroam.
4. Posamezen prijavitelj mora vzpostaviti
zahtevani sistem za avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje evidenc uporabnikov (AAA),
ki bo uporabljal centralni univerzitetni AAA
strežnik. Posamezni prijavitelj lahko vzpostavi tudi lokalni AAA strežnik, vendar mora
biti v vsakem primeru povezan na centralni
univerzitetni AAA strežnik.
5. Prijavitelj je, v skladu s priloženimi tehničnimi merili, dolžan vzpostaviti sistem, s
katerim bo avtomatiziral prenos in dnevno
osveževanje lokalnih evidenc uporabnikov
v univerzitetno evidenco uporabnikov Eduroam.
6. Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse svoje zaposlene, ki so upravičeni
do uporabe internetnega omrežja organizacije.
7. Ponudnik sofinanciranja zahteva, da
posamezni prijavitelji vzpostavijo omrežja,
ki so varovana v skladu s priloženimi tehničnimi specifikacijami.
8. Posamezen prijavitelj mora s ponudnikom sofinanciranja in Arnesom sodelovati
pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu.
9. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno
in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji.
10. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja.
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11. Ponudnik sofinanciranja in Arnes
bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala
tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih brezžičnih omrežij s predpisanimi
merili, v skladu s pravili ocenjevanja, ki so
priloženi tehnični dokumentaciji.
12. Prijavitelj je po vzpostavitvi omrežja dolžan komisijo povabiti na pregled om
režja.
13. Prijavitelj bo upravičen do povračila
vloženih sredstev po izdanem pozitivnem
mnenju komisije.
14. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo.
15. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da
bo v predvidenem roku projekt zaključen.
16. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ponudnika.
K financiranju se bodo lahko prijavile
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru
ter Univerza na Primorskem.
4.2 Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
I. za prvi tematski sklop: število vseh redno in izredno vpisanih študentov v študijskem letu 2005/2006 ter celotna vrednost
projekta;
II. za drugi in tretji tematski sklop: celotna
vrednost projekta.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: celotna vrednost za vse tri sklope skupaj bo
okvirno 45,000.000 SIT vključno z DDV.
Za prvi in tretji sklop je namenjenih okvirno
do 38,000.000 SIT z DDV. Ponudnik sofinanciranja bo na osnovi meril iz razpisne
dokumentacije izbral 16 lokacij za postavitev brezžičnih omrežij. Višina sredstev za
sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega
omrežja Eduroam na posamezni lokaciji v
okviru prvega in tretjega sklopa ne more
preseči 90% upravičenih stroškov projekta,
ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji
za posamezen namen sofinanciranja. Maksimalna vrednost sofinanciranja posamezne lokacije bo do 2,000.000 SIT vključno
z DDV, za kritje stroškov nakupa strojne
opreme za posamezno lokacijo. Za drugi
sklop je v okviru projekta namenjeno okvirno
7,000.000 SIT z DDV. Posamezni prijavitelj
je v okviru drugega sklopa za vzpostavitev centralnega strežnika AAA upravičen do
2,300.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge morajo biti izvedene in zaključene do 1. 10. 2006.
Z izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
rok za oddajo vlog je 17. 7. 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 17. 7. 2006, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis – Sofinanciranje razvoja brezžičnih
omrežij Eduroam v univerzitetnih okoljih«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo
k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 11).
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
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na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so
oddane priporočeno na pošto do izteka roka
(torej do 17. 7. 2006 do 24. ure). Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 19. 7. 2006 ob 12. uri.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si (rubrika »Javni
razpisi«) oziroma v vložišču Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do
13. ure do vključno 17. 7. 2006.
Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi ponudnika sofinanciranja (Davor
Šoštarič) vsak delovni dan med 12. in 14. uro
na tel. 02/22-99-160 oziroma po elektronski pošti na naslov davor.sostaric@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.
Na spletnih straneh Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo objavljena posebna rubrika »Pogosto zastavljena
vprašanja«, kjer bodo zbrana najpogostejša
vprašanja ter odgovori nanje.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-18572/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Agencija), ter Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica (v nadaljevanju: Regionalni
sklad) na podlagi tretjega odstavka 17. člena v zvezi z 10. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2005
in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05, 72/05,
34/06 in 43/06; v nadaljevanju: Uredba),
11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00,
67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 45/02,
58/03, 85/03, 44/04 in 117/04) in Sklepa
Vlade RS z dne 13. 4. 2006 o poslovnem
in finančnem načrtu Regionalnega sklada
za leto 2006 objavljata
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za
nadomestilo škode, ki so jo povzročile
naravne nesreče ali izjemni pojavi za
leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih in posojilnih sredstev za reševanje
težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov v obdobju
od 1. 1. 2004 dalje.
Podpora pomoči za nadomestilo škode,
ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi je določena v 10. členu Uredbe,
višina sredstev pa je določena v peti točki
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2. člena Odloka 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 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje in v Poslovnem in finančnem
načrtu Regionalnega sklada za leto 2006.
2. Višina sredstev za financiranje projektov:
– iz virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predvidenih:
– v proračunu RS za leto 2006, proračunska postavka 5538 – Program podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje – pomoč za nadomestilo škode v
letu 2006 do 30 mio SIT;
– iz sredstev Regionalnega sklada je
predvidenih:
– do 30 mio SIT posojilnih sredstev.
II. Upravičenci: upravičenci do podpor I.
poglavja tega javnega razpisa so kmetije na
območju Republike Slovenije.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je nastala škoda na
kmetiji za namene:
a) namen E2: nastanek škode na kmetiji,
ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava (za naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek,
povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče
preprečiti), prav tako se šteje za izjemen
pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske
v primerih, ko povračilo škode ni urejeno z
drugimi predpisi ali ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z živalmi
oziroma je dovoljen le zakol živali,
b) namen E3: v primeru smrti, nad 50%
invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno
delovno moč na kmetiji.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene priloge
in dokazila, ki jih zahtevata Agencija in Regionalni sklad od vlagatelja in so navedene
v Poglavju V. tega razpisa ter na obrazcu E
za prijavo; vlogo je potrebno vložiti v dveh
izvodih;
– vlagatelj mora biti vpisan v evidenco
kmetijskih gospodarstev;
– škodni dogodek je nastal po 1. januarju 2004;
– vlagatelj mora predložiti poročilo o škodnem dogodku;
– vlagatelj mora predložiti sanacijski načrt, izdelan v skladu navodili, ki so
objavljena na spletnih staneh Agencije
(http://www.arsktrp.gov.si) in Regionalnega
sklada (http://www.rdf-sklad.si);
– vlagatelj mora predložiti potrdila o že
dobljenih pomočeh za ta namen;
– gospodarsko poslopje, živali in pridelki
morajo biti zavarovani za primer naravnih
nesreč (v primeru, da zavarovanje za tovrstni škodni primer obstaja);
– vlagatelj mora dokazati, da mu je kmetijstvo glavni vir dohodka;
– gradbeni ukrepi (popravilo objektov po
naravni nesreči) morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
V. Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti naslednje dokumente:

1. Originalni obrazec (Obrazec E) vloge
za namen pomoč za nadomestilo škode.
2. Sanacijski načrt za kmetijo; pripravljen v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih staneh Agencije
(http://www.arsktrp.gov.si) in Regionalnega
sklada (http://www.rdf-sklad.si).
3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni.
4. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
5. Fotokopijo elektronskega izpisa – zbirne vloge 2006.
6. V primeru škodnega dogodka pred
letom 2006, se predloži C obrazec zbirne
vloge v letu nastanka škode.
7. Nosilec kmetijskega gospodarstva k
vlogi priloži pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva, ki delajo na
kmetiji in za vlagaje vlog in izvedbo sanacije
(razpisni obrazec št. 1).
8. Dokazilo o povračilu škode zavarovalnic ter ostala potrdila o prejemu kakršnihkoli
sredstev za prijavljen namen oziroma izjava
o prejetih sredstvih.
9. Kot dokazilo za glavni vir dohodka
se šteje potrdilo o zdravstvenem, ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali
drug dokument, ki izkazuje, da je kmetijstvo
glavni vir dohodka (dohodninska napoved
in finančna analiza v sanacijskem načrtu
za kmetijo).
10. Izjava o materialni in kazenski odgovornosti o višini zadolžitev (razpisni obrazec
št. 2).
11. Izjava, da se strinja z razpisnimi merili za pridobitev sredstev (razpisni obrazec
št. 3).
12. Izjava o že pridobljenih državnih pomočeh RS in sredstev EU za ta namen (razpisni obrazec št. 4).
a) Dodatni dokumenti za namen E2:
1. Poročilo o nastali škodi s strani zavarovalnice ali izvedeniško mnenje o nastali
škodi, izdelano s strani zapriseženega sodnega cenilca, v primeru škode do višine
1,000.000 SIT pa lahko tudi poročilo občinske komisije za elementarne nezgode skupaj s svetovalno službo.
2. Ustrezno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ali drugo upravno dovoljenje v primeru nesreč na objektih.
3. Poročilo o nastali nesreči s strani
upravnega organa (policija, gasilci, občinska
komisija za elementarne nesreče).
4. Poročilo pristojne veterinarske oziroma fitosanitarne službe o izbruhu bolezni
oziroma prepoved prometa z živalmi (dokazilo o zakolu).
5. Dokazilo o zavarovanju pridelkov in
objektov.
b) Dodatni dokumenti za namen E3:
1. Dokazila o nastalem škodnem dogodku na kmetiji (v primeru smrti mrliški list, v
primeru invalidnosti sklep o invalidnosti in v
primeru več kot 6 mesečne nesposobnosti
za delo potrdilo o začasni nezmožnosti za
delo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje).
2. Potrdilo o načinu zdravstvenega zavarovanja v primeru bolezni oziroma inva
lidnosti.
VI. Omejitve:
– sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije. Skupna višina do-
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deljenih javnih sredstev Republike Slovenije
ne sme presegati višine dovoljene državne
pomoči za posamezen ukrep, navedene v
tem javnem razpisu;
– ne pokriva se izguba dohodka;
– vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Regionalnega
sklada;
– podpore iz tega razpisa se ne dodelijo
za pokrivanje škod po drugih predpisih;
– višina vseh prejetih sredstev ne sme
presegati višine ugotovljene škode;
– sredstva se ne dodelijo za nadomestilo
škode zunaj območij Republike Slovenije.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Višina nepovratnih sredstev za škodni
primer:
Za namen E2 znaša delež dodeljenih
sredstev do 35% ocenjene škode (do 50%
nepovratnih sredstev in do 50% posojilnih
sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer
znaša delež dodeljenih nepovratnih sredstev do 100% ocenjene škode in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali
preusmeritev kmetije.
Za namen E3 (smrt, invalidnost, delovna
nezmožnost) znaša višina nepovratnih sredstev največ 1,000.000 SIT:
– v primeru smrti: 1,000.000 SIT,
– 50% invalidnosti: 500.000 SIT,
– 60% invalidnosti: 600.000 SIT,
– 70% invalidnosti: 700.000 SIT,
– 80% invalidnosti: 800.000 SIT,
– 90% invalidnosti: 900.000 SIT,
– 100% invalidnosti: 1,000.000 SIT,
– 6-mesečne nesposobnosti: 500.000
SIT,
– 7-mesečne nesposobnosti: 600.000
SIT,
– 8-mesečne nesposobnosti: 700.000
SIT,
– 9-mesečne nesposobnosti: 800.000
SIT,
– 10-mesečne nesposobnosti: 900.000
SIT,
– 11-mesečne nesposobnosti: 1,000.000
SIT,
– 12-mesečne nesposobnosti: 1,000.000
SIT.
2. Za opravičljive stroške se upošteva:
– v primerih namena E2 stroški storitev
ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev
stanja pred nastankom škodnega dogodka
ali preusmeritve kmetije,
– v primerih namena E3 enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile
za čas enega leta.
3. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila do 15
let (z vključenim moratorijem), obrestna
mera EURIBOR (trimesečni) + 0,25%, največ dveletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila. Obresti v času moratorija se
plačujejo. Minimalna vrednost odobrenega
posojila je 1 mio SIT,
– posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR,
– doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta,
– posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici,
– posojilo nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje, ali z drugim, tem inštrumentom
enakovrednim jamstvom,
– črpanje dodeljenih sredstev je praviloma v kombinaciji posojilnih in nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da se praviloma črpata obe vrsti sredstev in pod pogo-
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jem, da je odstop od ene vrste sredstev avtomatično odstop od druge vrste sredstev,
– črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali
pogodb. Posojilna sredstva se na podlagi
pisnega soglasja upravičenca nakažejo izvajalcem oziroma dobaviteljem ali se izplačajo na račun upravičenca kot refundacija
že plačanih računov iz lastnih virov,
– stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo odobrena posojila, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojila z banko
DBS d.d.,
– če upravičenec, ki so mu odobrena
posojilna in nepovratna sredstva, ne bo
pristopil k podpisu pogodbe z Agencijo in
Regionalnim skladom v roku, določenem v
sklepu/odločbi, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje in odobrenih sredstev, v kolikor
ne bo v roku, določenem v sklepu/odločbi
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje
sredstev.
4. Pomoč se dodeli v dveh oblikah:
– nepovratna sredstva za namen E2, kjer
se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka,
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kateremu mora upravičenec predložiti poročilo o popravilu škode ter račune z dokazili
o njihovem plačilu do višine odobrenih nepovratnih sredstev,
– nepovratna sredstva za namen E3 se
dodeli kot enkratna pomoč, kjer se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka, kateremu mora upravičenec predložiti dokazilo o
ugotovljenih dejstvih,
– posojilna sredstva se izplačajo v skladu s sedmo alineo 3. točke tega poglavja
javnega razpisa.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene glede na vrsto posameznega škodnega primera. V primeru,
da bodo zaprošene pomoči za nadomestilo
škode presegale razpisana sredstva, bodo
imele prednost pri odobritvi sredstev vloge
z večjim številom točk, in sicer do porabe
sredstev. V primeru, da imata dva upravičenca enako število točk ima prednost tisti
upravičenec, ki je v tretjem merilu dosegel
večje število točk. V primeru, da imata dva
vlagatelja enako število točk v obeh merilih,
ima prednost tisti vlagatelj, ki je popolno vlogo oddal prej. To merilo se smiselno upošteva v primeru, če je zaprošenih sredstev več,
kot je sredstev na razpolago. Vloge z nižjim
številom točk bodo zavrnjene.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

Merilo

Maks. štev. točk
105

1.

Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo

10

2.

Vrsta škodnega primera

60

Naravne nesreče

30

Smrt, invalidnost, nesposobnost za delo

30

3.

Profesionalnost kmetovanja

15

4.

Starost vlagatelja

20

Ocenitve:
1) Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
10 – hribovska in gorska območja
  7 – druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja
z posebnimi naravnimi omejitvami
  5 – območja izven seznama območji z
omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost

2a) vrsta škodnega primera
30 – bolezni živali ali rastlin ali izjemni
pojavi
25 – požar
20 – naravne nesreče

2b) vrsta škodnega primera
30 – smrt nosilca kmetijskega gospodar
stva
25 – invalidnost
20 – nesposobnost za delo

3) profesionalnost kmetovanja
15 – na kmetijskem gospodarstvu je 3
ali več oseb, ki so kmečko zavarovani (pokojninsko in invalidsko)
10 – na kmetijskem gospodarstvu sta
2 osebi, ki sta kmečko zavarovani
(pokojninsko in invalidsko)
  5 – na kmetijskem gospodarstvu je
vsaj 1 oseba, ki je kmečko zavarovana (pokojninsko in invalidsko)
  0 – na kmetijskem gospodarstvu ni
kmečko zavarovanih oseb (pokojninsko in invalidsko)

4) Starost vlagatelja
20 – vlagatelj je rojen 1980 ali kasneje;
15 – vlagatelj je rojen med leti 1979 – 1971
10 – vlagatelj je rojen med leti 1970 – 1961
  5 – vlagatelj je rojen med leti 1960 – 1951
  0 – vlagatelj je rojen pred letom 1955
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IX. Vsebina vloge – razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za nadomestilo
škode za leto 2006 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor upravičencev;
– vzorec pogodbe;
– merila za ocenjevanje vlog:
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec E – nadomestilo
škode za leto 2006,
– seznam obveznih prilog iz poglavja
V. tega razpisa.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 31. 7. 2006, na podlagi pisnega zaprosila na sedežu Javnega sklada
RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave razpisa do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, oziroma na spletnih straneh Agencije
http://www.arsktrp.gov.si/ in Regionalnega
sklada http://www.rdf-sklad.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s pripadajočimi prilogami s
priporočeno pošto na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica, do 31. 7. 2006 (velja
poštni žig 31. 7. 2006).
Vloge morajo biti poslane v dveh izvodih
v eni zaprti ovojnici, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis namen E – Sanacija«.
Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev z DBS
d.d.
Agencija in Regionalni sklad lahko od
prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo
oziroma na svoje stroške preverjata dokumentacijo oziroma naročita strokovno mnenje o projektu.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Regionalnem skladu pri Nataši Širaj, tel. 01/83-61-953 ali na
Agenciji pri Majdi Vintar, tel. 01/478-93-62,
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
XI. Obravnava vlog in postopek odob
ritve
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog
bo dne 4. 8. 2006 na Regionalnem skladu.
Odpiranje vlog ni javno.
2. Če vloga ni popolna, se vlagatelja v
zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev.
3. Vlogah glede nepovratnih sredstev
odloči direktor Agencije z odločbo oziroma
s sklepom, o dodelitvi posojil iz virov Regionalnega sklada pa Uprava Regionalnega
sklada. Odločba oziroma sklep o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe
o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi in
posojilne pogodbe. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja
dodeljenih sredstev.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavr
njene.
5. Vloge, ki bodo prispele po zaključku
razpisa bodo kot prepozne zavržene.
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6. Nepopolne vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
7. Vloge, ki ne bodo uvrščene znotraj
razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
8. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so uradna
tajnost.
9. Agencija in Regionalni sklad bosta
spremljala namensko porabo odobrenih
sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Regionalni sklad ugotovila, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva
odobrena na podlagi neresničnih podatkov,
imata pravico takoj zahtevati od upravičenca
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Javni sklad RS za regionalni razvoj
Št. 62-19/06-2
Ob-18534/06
Na podlagi 8. člena Zakona o nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS,
št. 86/00, 97/01 – odl. US in 14/06), sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi
letnega obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 34/06), sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi višine najnižjega mesečnega obroka za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za
leto 2006 (št. 35201-1/2006/4 z dne 22. 3.
2006), sklepa Vlade Republike Slovenije o
določitvi obrestne mere za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (št.
40301-2/2006/5 z dne 22. 6. 2006) in sklepa
nadzornega sveta Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada z dne
6. 6. 2006, Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad objavlja
razpis
za izbor bank za sodelovanje v
nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi za leto 2006
I. Splošne določbe
Nacionalna stanovanjska varčevalna
shema je sistemska podlaga za spodbujanje
dolgoročnega stanovanjskega varčevanja z
državnimi premijami z namenom povečanja
obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja.
V nacionalno stanovanjsko varčevalno
shemo so vključeni varčevalci, banke in država preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb
pridobijo banke na podlagi tega javnega razpisa.
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb
so razdeljene na lote.
En lot daje pravico banki za sklenitev
varčevalne pogodbe z najnižjim prvim mesečnim obrokom varčevanja v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi. V okviru posamezne varčevalne pogodbe lahko banka
izkoristi več lotov, kadar je višina pogodbenega mesečnega obroka mnogokratnik
mesečnega obroka.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad za leto 2006 razpisuje pravice
za sklepanje varčevalnih pogodb v obsegu
20.000 lotov z najnižjim prvim mesečnim
obrokom varčevanja v višini 12.000 tolarjev
oziroma 50,08 evra, preračunano po enotnem paritetnem tečaju 239,640 tolarjev za
evro. Obrestna mera za varčevanje v nacio-

nalni stanovanjski varčevalni shemi, določena za enoletno obdobje, je 3,20%.
II. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
1. imajo veljavno dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
2. imajo v skladu s predpisi o bančništvu
zagotovljeno poslovno mrežo za poslovanje
s prebivalstvom,
3. sprejemajo pogoje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme kot jih določa
zakon, kar je razvidno iz njihovih splošnih
aktov.
III. Kriteriji za razdelitev
V primeru, da zaprošena višina lotov ne
bo presegla razpisane, bo razpisana vsota
lotov razdeljena med banke, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, v višini zaprošenega števila lotov.
V primeru, da bo zaprošena višina lotov
presegala razpisano, bo pri izboru bank in
razdelitvi pravic za sklepanje varčevalnih
pogodb upoštevano:
1. regionalna porazdelitev: pri ugotavljanju regionalne porazdelitve se upošteva 12
statističnih regij Republike Slovenije. Za regionalno porazdelitev se upošteva sedež
izbrane banke in število poslovalnic te in
ostalih izbranih bank v regiji na število prebivalcev regije;
2. delež dolgoročnih posojil prebivalstvu
v bilančni vsoti bank: pri ugotavljanju deleža
dolgoročnih posojil prebivalstvu v bilančni
vsoti banke se upošteva višina dolgoročnih
posojil prebivalstvu in njihov delež v bilančni
vsoti banke na dan 31. 12. 2005;
3. pokritost s poslovno mrežo: pri ugotavljanju pokritosti s poslovno mrežo se
upošteva število krajev s poslovalnicami
banke.
Prednostno dobijo pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb banke, ki varčevalcem
po izteku varčevanja nudijo poleg stanovanjskih posojil v najmanj dvojnem znesku
privarčevanih sredstev višji znesek posojila
pod pogoji Zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi.
Pri razdelitvi pravic za sklepanje varčevalnih pogodb bodo do večjega števila lotov
upravičene banke, ki bodo ponudile večje
razmerje med dodeljenim stanovanjskim posojilom pod pogoji nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme in privarčevanimi sredstvi
varčevalca.
Vsi navedeni kriteriji bodo uporabljeni v
modelu za razvrščanje bank v prioritetne
razrede.
Število lotov bo odobreno v odvisnosti
od velikosti bilančne vsote izbrane banke in
njene uvrstitve v prioritetni razred po modelu
za razvrščanje bank iz prejšnjega odstavka,
s tem da število odobrenih lotov ne more
presegati števila zaprošenih.
IV. Natečajni postopek
Zainteresirane banke se lahko prijavijo
na ta razpis do vključno 21. 7. 2006 s priporočeno pošto na naslov: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana.
Prijavo morajo banke oddati na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada.
Izbor bank in razdelitev pravic za sklepanje varčevalnih pogodb bo opravljen v 10
dneh po prejemu mnenja Banke Slovenije o
čemer bodo banke obveščene v nadaljnjih
10 dneh.
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Izbrane banke bodo s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom sklenile pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, s katero bodo med drugim
določeni obrazci varčevalnih in posojilnih
pogodb, načini, oblike in roki poročanja, kot
tudi način obračunavanja in nakazovanja
premij. Pogodbe o varčevanju v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi bodo banke
z varčevalci začele sklepati predvidoma v
mesecu septembru 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-18750/06
Na podlagi 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93,
2/94, 38/94, 80/97 – Odločba US RS in
69/98 in 67/02) in 34. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 48/99, 43/00, 62/01,
85/02, 40/03, 64/04 in 50/06) objavlja Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje
razpis
štipendij za šolsko oziroma študijsko
leto 2006/2007
I. Republiške štipendije
za vajence in dijake, študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih ali
podiplomskih študijskih programih z javno
veljavnostjo, če se prijavijo na ta razpis in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjujejo materialne pogoje iz drugega odstavka 56. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(v nadaljevanju: zakon),
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso
starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi
letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.
Starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo
za uveljavitev pravice do republiške štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja.
Kandidat, ki se izobražuje v tujini, lahko
uveljavlja pravico do republiške štipendije,
če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in
stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo, ali je izobraževanje v tujini primernejše zaradi bližine
izobraževalnega zavoda, kandidat pa ima
stalno prebivališče na območju Republike
Slovenije.
1. Pravico do republiške štipendije lahko
uveljavijo vajenci, dijaki in študentje (v nadaljevanju: kandidati), pri katerih dohodek na
družinskega člana v letu 2005 ne presega
celoletnega zneska 130% zajamčene plače
(tj. 857.948 tolarjev).
2. Pravice do republiške štipendije ne
more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav,
povečan za obračunane obvezne prispevke
za socialno varnost, glede na kandidatov
poslovni delež, v letu 2005, presegel letni
znesek zajamčenega nadomestila plače za
to leto (527.968 tolarjev),
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– prejema drugo štipendijo ali je pridobil
posojilo za študij iz 58.a člena zakona,
– je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki za dijake in vajence
znaša 14% zajamčene plače, za študente
pa 21% zajamčene plače.
3. Kandidati uveljavljajo pravico do republiške štipendije na obrazcu “Vloga za
uveljavitev republiške štipendije”. Obrazec
se kupi v knjigarni (DZS – Obr. 1,51) ali natisne iz interneta, kjer je objavljen na spletni
strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (www.ess.gov.si). Vlogo kandidati
izpolnijo v skladu s priloženim navodilom,
ki je njen sestavni del. Vlogi je potrebno
priložiti:
a) dokazila o bruto dohodkih in osebnih
prejemkih v letu 2005, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine družinskih članov
kandidatove družine, v odločbah o odmeri
davka od dohodkov iz dejavnosti oziroma
dokazila iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti za leto 2005 in dokazila o neobdavčljivih dohodkih in osebnih
prejemkih. V dohodek kandidatove družine
se vštevajo tudi pokojnine in nadomestila
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter osebni prejemki
in katastrski dohodek, ne glede na to, ali je
zavarovanec zavezanec za dohodnino;
b) originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2006/07 za kandidata in kopije potrdil o
vpisu za šolsko leto 2006/07 za druge družinske člane, ki imajo status dijaka, vajenca
ali študenta,
c) potrjen prepis ali fotokopijo spričevala
oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem oziroma študijskem letu,
d) odločbo ali sklep ustrezne komisije v
primeru kandidata ali družinskega člana s
posebnimi potrebami zaradi težje ali težke
duševne ali telesne okvare, oziroma odločbo ali izvid ustrezne komisije v primeru težje
funkcionalne prizadetosti kandidata,
e) kopijo bančne kartice oziroma transakcijskega računa.
4. Kandidati vložijo vlogo z dokazili na
uradu za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na njihovo območno službo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje.
5. Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo
od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je za vajence in dijake 6. september
2006, za študente pa 4. oktober 2006. Roki
veljajo tudi za stare štipendiste!
Vse informacije in dodatna pojasnila v
zvezi s predmetnim razpisom lahko kandidati pridobijo na območnih službah Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje v času
uradnih ur.
Vajenci, dijaki in študenti, ki prejemajo republiško štipendijo v šolskem letu
2005/2006, ali jim v tem letu štipendija prvikrat miruje, lahko uveljavijo pravico do republiške štipendije za šolsko leto 2006/07,
če dohodek na družinskega člana, dosežen
v preteklem koledarskem letu, ne presega
cenzusa za več kot 10%.
Če do dne izteka razpisnega roka dohodninske odločbe še niso izdane, je potrebno
vlogo vložiti najkasneje do izteka roka in jo
po prejemu le-teh nemudoma dopolniti.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo
za zamujene, razen v primerih:
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– ko kandidat zamudi rok iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov,
– ko se kandidat naknadno vpiše,
– kadar kandidat do izteka razpisnega
roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma
za posojilo za študij,
V teh primerih mora kandidat vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po
nastopu oziroma prenehanju teh razlogov.
Izjemoma se vloga za republiško štipendijo lahko vloži tudi med šolskim oziroma
študijskim letom, če se v družini kandidata
dohodek na družinskega člana zniža toliko,
da je izpolnjen materialni pogoj za pridobitev
republiške štipendije zaradi razlogov, določenih v 36. členu Pravilnika o štipendiranju.
Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije
mora kandidat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka razloga iz 36.
člena Pravilnika o štipendiranju in ji predložiti ustrezne dokaze.
Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor
namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan vrniti
štipendijo za letnik oziroma absolventski staž,
za katerega ni predložil dokazila o opravljenem letniku oziroma diplome po zaključenem
absolventskem stažu. Prav tako mora vrniti
štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil
na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na
pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.
II. Zoisove štipendije
1. Za dodelitev Zoisove štipendije za nadarjene so lahko predlagani učenci zaključnih razredov osnovnih šol, vajenci in dijaki,
študentje višjih strokovnih šol ter študentje
visokošolskih zavodov, če izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:
– so dosegli najmanj prav dober šolski
uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma
najmanj povprečno oceno 8,0 – študenti;
– izkazujejo intelektualno ali umetniško
nadarjenost;
– so na področju izobraževanja dosegli
javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v
zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih
– dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje šole, oziroma višje šole, visoke šole
in fakultete;
– izpolnjujejo starostni pogoj, ki je enak
kot pri republiških štipendijah.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz srednjih šol velja:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje
mesto na državnem tekmovanju;
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem
tekmovanju;
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno
delo na državnem nivoju;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna
recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih;
– najmanj 30 točk na maturi.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz višjih šol in visokošolskih zavodov velja:
– nagrajeno umetniško ali znanstvenoraziskovalno delo ali nagrajena diplomska
naloga v državni konkurenci;
– objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem
zborniku in priložena pozitivna recenzija
naloge;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali
znanstveno-raziskovalnih prispevkih.
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2. Predlog za dodelitev Zoisove štipendije, ob pisnem soglasju staršev oziroma
zakonitih zastopnikov, če gre za mladoletno
osebo, poda predstojnik izobraževalnega
zavoda (osnovne šole, srednje šole, višje
ali visoke šole oziroma fakultete) na predpisanem obrazcu (OŠ – Zois, SR – Zois, VIS
– Zois) skupaj z obveznimi prilogami:
– za učence: priporočilo razrednika, s
podrobnim opisom uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in drugih osebnostnih
lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in
dosežkih na tekmovanjih v zadnjih dveh razredih osnovne šole, fotokopija spričevala
8. razreda osemletke oziroma 9. razreda
devetletke;
– za dijake: priporočilo razrednika in najmanj še enega učitelja, s podrobnim opisom
uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in
drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o javnem priznanju in dosežkih na tekmovanjih v času srednjega šolanja, dokazila
o uspehu v srednji šoli in fotokopija spričevala preteklega šolskega leta;
– za študente: priporočili dveh profesorjev s podrobnim opisom uspehov kandidata
v visokem izobraževanju, izrazitih sposobnostih in drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih na
tekmovanjih v času študija, opis in strokovno
ovrednotenje javno priznanega izjemnega
dosežka na področju stroke ali v posamezni
umetniški disciplini, potrdilo o opravljenih
izpitih v času študija.
Predlog za dodelitev Zoisove štipendije
lahko poda tudi pooblaščeni delavec Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– psiholog, svetovalec za poklicno orientacijo, po predhodnem pisnem soglasju staršev
oziroma zakonitih zastopnikov, če gre za
mladoletno osebo na predpisanem obrazcu
(obrazec Zois – ZRSZ) in pisno utemeljitvijo,
z dokazili iz 1. in 2. alinee II/2. točke, razen
priporočila razrednika, ki ni obvezno.
Obrazci OŠ – Zois, SR – Zois, VIS – Zois
za predlaganje kandidatov bodo posredovani vsem osnovnim in srednjim šolam ter visokošolskim zavodom, dobijo pa se tudi na
vseh območnih službah Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
3. Kandidat lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali
izpopolnjevanje v tujini, če poleg pogojev iz
točk II/1 in II/2, izpolnjuje naslednje dodatne
pogoje:
– v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri
in stopnje oziroma programa izobraževanja
ali izpopolnjevanja;
– je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati
vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost
kandidata;
– poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.
Utemeljenemu predlogu za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg v
tem razpisu navedenih dokazil iz točk II/1
in II/2 priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini in drugih stroških izobraževanja v tujini
ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev
za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje
v tujini.
Če je kandidat napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko predlagatelj iz II/2.
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točke tega razpisa poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.
Pravice do Zoisove štipendije ne more
uveljaviti kandidat iz I/2. točke Razpisa za
republiške štipendije, razen kandidata iz 4.
in 5. alinee, če je predlagan za Zoisovo štipendijo za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
4. Predloge za dodelitev Zoisove štipendije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami
predlagatelji pošljejo priporočeno na naslov
urada za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo predlagani kandidati svoje stalno prebivališče.
5. Vajenci, dijaki in študenti, ki v šolskem
letu 2005/2006 prejemajo Zoisovo štipendijo, ali pa jim v tem letu štipendija v skladu
z odločbo miruje, morajo v razpisnem roku
dostaviti izpolnjeno Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije (dobijo jo na Območni službi
Zavoda, kjer imajo stalno prebivališče) z naslednjo dokumentacijo, s katero dokazujejo,
da izpolnjujejo pogoje za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem
šolskem letu (fotokopijo spričevala – vajenci, dijaki oziroma potrdilo o opravljenih izpitih
– študenti),
– potrdilo o šolanju (dijaki) oziroma potrdilo o vpisu (študenti),
– fotokopijo bančne kartice ali transakcijskega računa,
– dokazila o stroških izobraževanja v
tujini in o virih potrebnih sredstev v primeru izobraževanja oziroma izpopolnjevanja
v tujini.
6. Rok za dostavo predlogov oziroma
vlog je za učence, vajence in dijake najkasneje do vključno 6. septembra 2006 in
za študente najkasneje do vključno 4. oktobra 2006. Predlogi, ki bodo prispeli po
razpisnem roku, se bodo šteli za zamujene.
Vloge za dodelitev Zoisove štipendije, ki jih
bodo kandidati oddali po razpisnem roku, se
bodo štele za zamujene, razen a) v primeru,
če je kandidat napoten na izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje v tujino v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, in b) v primerih iz Razpisa
za republiške štipendije.
Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za Zoisovega štipendista veljajo
določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so
navedeni v Razpisu za republiške štipendije.
Zoisov štipendist, ki je študiral v tujini, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi,
če se po zaključenem izobraževanju v tujini
zaposli pri tujem delodajalcu v tujini.
O rešitvi vlog za republiške in Zoisove
štipendije in predlogov za dodelitev Zoisovih štipendij bodo kandidati in predlagatelji
pisno obveščeni.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 003/2006
Ob-18500/06
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarni film, dva filma, vsak v dolžini
50 minut.

3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno en ali več dokumentarnih filmov.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 31. 12. 2006.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO –
www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV RTV 003/2006. Razpisna
dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
00386/1/475-21-86 – Služba za komercialne
zadeve in javna naročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (AV RTV 003/2006) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: jaka.hemler@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 003/2006 – dokumentarni film«. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 25. 7. 2006 do 12. ure v
Vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Ob-18351/06
Društvo slovenskih pisateljev na podlagi
56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01, 96/02) ter Pravilnika o
izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni
list RS št. 42/04) objavlja
javni razpis
za štipendije iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je razdelitev štipendij
iz naslova knjižničnega nadomestila za leto
2006.
Razpis je namenjen avtorjem monografskih publikacij vseh literarnih zvrsti, literarne
kritike in literarne vede, ki so del knjižničnega
gradiva v slovenskih splošnih knjižnicah.
Kategorije in vrste razpisanih štipendij
1.1. Kategorija vrhunski ustvarjalci:
– raziskovalne štipendije,
– izobraževalne štipendije,
– delovne štipendije.
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1.2 Kategorija perspektivni ustvarjalci:
– raziskovalne štipendije,
– izobraževalne štipendije,
– delovne štipendije.
2. Razpisni rok: razpisni rok se prične
24. junija 2006 in se zaključi 24. avgusta
2006.
3. Vrednost razpisanih sredstev
Skupna okvirna vrednost razpisanih
sredstev za štipendije je 57,300.000 SIT.
Okvirna vrednost štipendij v kategoriji za
vrhunske ustvarjalce:
– 12 raziskovalnih štipendij po 589.000
SIT bruto,
– 8 izobraževalnih štipendij po 1,177.000
SIT bruto,
– 8 delovnih štipendij po 2,353.000 SIT
bruto.
Okvirna vrednost štipendij v kategoriji za
perspektivne ustvarjalce:
– 8 raziskovalnih štipendij po 589.000
SIT bruto,
– 5 izobraževalne štipendije po 1,177.000
SIT bruto,
– 4 delovne štipendije po 2,000.000 SIT
bruto.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za razpisna sredstva se lahko v skladu
z razpisnimi pogoji potegujejo avtorji izvirnih
monografskih publikacij leposlovnih del in
del, ki obravnavajo leposlovje in so predmet
javne izposoje v splošnih knjižnicah. Upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ustvarjati v slovenščini.
Za štipendije v kategoriji vrhunski ustvarjalci se lahko potegujejo avtorji z vsaj eno ali
več samostojnimi izvirnimi monografskimi
publikacijami v knjižnični izposoji.
Za štipendije v kategoriji perspektivni
ustvarjalci se lahko potegujejo avtorji stari
do 35 let in avtorji, ki nimajo več kot dve
izvirni monografski publikaciji v knjižnični
izposoji.
Na razpisu ne more kandidirati predlagatelj, ki je v letu 2006 pridobil literarno štipendijo iz proračunskih sredstev na MzK.
5. Merila in kriteriji: pri izboru vlog bo
Društvo slovenskih pisateljev upoštevalo
merila in kriterije, določene s Pravilnikom o
dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila DSP in pripadajočim točkovnikom, ki
sta del razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega
nadomestila DSP in pripadajoči točkovnik,
besedilo razpisa, evidenčni list.
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 30. člen
Pravilnika o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila DSP.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
pisarni DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani ali
na spletni strani DSP: http://www.drustvodsp.si.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na evidenčnem listu in mora vsebovati vse obvezne
podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana, do 24. 8. 2006 kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega
nadomestila. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja in naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
24. 8. 2006.
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Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v evidenčnem listu.
Dopolnjevanje vlog je možno le 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.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni DSP.
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij sta Barbara Šubert in Saša Jovanović.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSP bo predlagatelje o
svojem izboru obvestila predvidoma v roku
30 dni od zaključka odpiranja vlog. Pritožbeni
rok na podane predloge komisije DSP je osem
dni. Potek in merila izbire predlagateljev ter
pritožbeni postopek so opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega
nadomestila DSP. Rezultati razpisa postanejo
veljavni s sklepom upravnega odbora DSP.
Društvo slovenskih pisateljev
Št. 3/01-014-1/2006
Ob-18365/06
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 98/05 – UPB4) in Statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00,
36/01), Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Koncedent: Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet koncesije: izvajanje predšolske vzgoje in varstva v okviru programa,
sprejetega za javne vrtce za otroke prve in
druge starostne skupine.
3. Območje izvajanja koncesije: območje
Občine Vrhnika.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (zasebni vrtec ali zasebnik) za opravljanje dejavnosti:
a) da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, odločba MŠŠ o vpisu
v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja;
b) da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca;
c) da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
d) da ima poslovni načrt in letni delovni
načrt;
e) da bo izvajal najmanj 9 urni dnevni
program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov;
f) da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot jo določa Občinski svet.
5. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 3 oddelke prve in 3 druge starostne
skupine.
6. Trajanje koncesije: koncesija se bo
podelila za nedoločen čas, s pričetkom izvajanja programa s 1. 9. 2006.
7. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni
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obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske
zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-54-20.
9. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do
18. 8. 2006 do 11. ure, na Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
(I. nadstropje).
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne
odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega
naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja
ponudbe.
10. Merila za izbor (ocenitev ponudbe):
– lokacija vrtca: 40 točk,
– ocena objekta, prostora in opreme: 30
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe: 30
točk.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 8. 2006 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika.
12. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: najkasneje v roku 15 dni od
datuma odpiranja ponudb.
13. Navedba organa, ki bo opravil izbor:
tričlanska strokovna komisija.
14. Navedba organa, ki je pooblaščen
za sklenitev koncesijske pogodbe: župan
Občine Vrhnika.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2006.
Občina Vrhnika
Št. 41401-00183/2006 0402 Ob-18555/06
Na podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Maribor (16. seja, 15. 10. 1990
– 23. sklep), 8. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98,
23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006
(MUV, št. 31/05 in 10/06)
razpis
Mestna občina Maribor objavlja v okviru
projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, razpis za sofinanciranje naslednjih
programov za šolske otroke in mladino v
letu 2006:
I. Predmet sofinanciranja po tem raz
pisu
1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za
učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2. udeležba na območnih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol;
3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborov, šol in delavnic za učence, dijake
ter študente na katerih je med udeleženci
vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor
in ki za udeležence ne pomenijo dela redne
izobraževalne dejavnosti;
4. udeležba učencev, dijakov ter dodiplomskih študentov (mladih talentov) na
(praviloma) počitniških izobraževalno- raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence
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ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti), dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih
učencev, dijakov in dodiplomskih študentov)
in aktivna udeležba posameznikov na vrstah
projektov, kot so navedeni v točki 6;
5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev
raziskovalne in invencijske dejavnosti na
mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter
dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo v
programu »Mladi za napredek Maribora« v
okviru projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti«;
6. izvedba drugih projektov s področij izobraževalno-raziskovalne in/ali izobraževalnoinvencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in so namenjeni
dodatnemu izobraževanju in usposabljanju
šolskih otrok in mladine na navedenih področjih (strokovna, tudi mednarodna srečanja)
in na katerih je med udeleženci vsaj 30%
občanov Mestne občine Maribor.
II. Pogoji za prijavo in merila za izbor
Splošni pogoji:
– Na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi, ki bodo realizirani najkasneje
do 30. 11. 2006.
– Izvajalec razpisa si pridržuje pravico
prerazporeditve prijav med točkami raz
pisa.
– Razpis ne vključuje sofinanciranja dejavnosti na področju športa.
– Po tem razpisu se lahko sofinancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor.
– Vloge je potrebno pripraviti za vsak prijavljen program ločeno. Posamezna vloga
mora vsebovati izpolnjeno prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Prijavnice (obrazci) za posamezne točke razpisa
so sestavni del razpisne dokumentacije.
– Vloge na razpis morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih
in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami (razpisna dokumentacija).
Dodatni pogoji za posamezne točke razpisa, navedene v poglavju I.
Pod 1. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti
urejen pravni status za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Prijavljeni programi morajo
biti izvedeni na območju Mestne občine Maribor. Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški osnovne priprave za izvedbo tekmovanja (administrativni stroški priprave gradiv za tekmovanje, objava rezultatov, stroški
priznanj in diplom) ter stroški ocenjevanja.
Prednostno bodo obravnavani programi
brez kotizacije oziroma z nižjo kotizacijo.
Pod 2. točko se lahko prijavijo osnovne
in srednje šole, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in organizirajo sodelovanje svojih
učencev in dijakov na območnih, državnih ali
mednarodnih tekmovanjih v znanju. Predmet
sofinanciranja so stroški kotizacije, za udeležbo na tekmovanjih izven Mestne občine
Maribor tudi stroški potovanja in bivanja.
Pod 3. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti urejen
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pravni status za izvajanje izobraževalno–raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno–invencijske dejavnosti. Prijavljeni programi morajo biti izvedeni na območju Mestne občine
Maribor in v času počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim letom). Razpis prijavljenega programa mora biti javno objavljen (vsaj
na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni stroški izvedbe programa.
Prednostno bodo obravnavani programi brez
kotizacije za udeležence oziroma z nižjo kotizacijo in z večjim deležem udeležencev iz
Mestne občine Maribor.
Pod 4. točko se lahko prijavijo posamezniki v starosti do 24 let s stalnim bivališčem
v Mestni občini Maribor in statusom rednega
učenca/dijaka/dodiplomskega študenta ter
imajo priporočilo (s kratko utemeljitvijo, vključno s predstavitvijo dosedanjih dosežkov pri
šolanju ipd.) šole, v kateri imajo status rednega učenca/dijaka/dodiplomskega študenta
(če gre za dodatno izobraževanje izven smeri
rednega izobraževanja, je potrebno tudi priporočilo ustrezne druge strokovne institucije),
pri aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih pa
tudi dokazilo/povabilo o/za neplačani aktivni
udeležbi. Predmet sofinanciranja je cena programa (praviloma kotizacija).
Pod 5. točko lahko mariborske osnovne
in srednje šole ter dijaški domovi prijavijo
strokovne delavce šole, ki na šoli opravljajo
naloge mentorja ali koordinatorja raziskovalne ali invencijske dejavnosti ter aktivno
sodelujejo v projektu »Mladi za napredek
Maribora«. Predmet sofinanciranja je dodatno izobraževanje, katerega vsebina je
neposredno vezana na vsebino programa
»Mladi za napredek Maribora« (praviloma
kotizacija).
Pod 6. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti
urejen pravni status za izvajanje izobraževalno–raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno–invencijske dejavnosti. Prijavljeni
programi morajo biti izvedeni na območju
Mestne občine Maribor in praviloma v času
počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim
letom). Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški izvedbe programa. Prednost pri izboru imajo vsebinsko kvalitetnejši programi
(reference…), ki so namenjeni predvsem
izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok
in mladine ter vključujejo večji delež mladih
iz Mestne občine Maribor.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Za sofinanciranje po tem razpisu bo v
proračunu Mestne občine Maribor za leto
2006 razpoložljivih predvidoma 4,500.000
SIT – 18.778,17 EUR. Obseg sofinanciranja
bo odvisen od števila vlog in razpoložljivih
sredstev. Glede na rezultate preteklih razpisov bo obseg sofinanciranja predvidoma
možen v višini do 40% stroškov, ki so predmet sofinanciranja.
IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo vlog (prijavnica z vsemi
zahtevanimi prilogami): vloge je potrebno
oddati v roku 20 dni od dneva objave razpisa.
Vloge je potrebno poslati priporočeno
po pošti na naslov: Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z oznako »ne
odpiraj – vloga Maribor – mesto znanja in

ustvarjalnosti – število vlog _____« (obvezno vpisati število oddanih vlog).
Vlagatelj mora vse vloge na ta razpis oddati v enem paketu, vloge za vsak prijavljen
program s pripadajočimi prilogami morajo
biti v paketu ločene.
Nepravilno izpolnjene in označene kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem,
enako neodprte bodo vrnjene kuverte, prejete po razpisnem roku.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
naslovu: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, soba 349 ali soba 351 in na spletnih straneh mestne občine – www.maribor.si.
V. Odpiranje vlog, sprejemanje odločitev
in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka. Na odpiranju vlog se ugotavlja
popolnost vlog. Vlagatelji nepopolnih vlog
bodo pozvani, da jih dopolnijo v roku 8 dni
od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom, bodo
zavržene.
Popolne vloge bo obravnavala Komisija
za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor – mesto
znanja in ustvarjalnosti« in predlagala odločitve, ki jih sprejme župan Mestne občine
Maribor. Komisija bo vloge obravnavala v
skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06).
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Vlagatelji lahko v roku 8
dni od prejema obvestila vložijo pritožbo na
odločitve župana, na naslov: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1. Pritožbe bo obravnavala navedena komisija in županu Mestne
občine Maribor predlagala odločitve.
Z izvajalci za sofinanciranje izbranih
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju bo za
vse izbrane programe posameznega izvajalca skupna in bo sklenjena pod pogojem,
da skupni odobreni znesek sofinanciranja
za posameznega izvajalca ne bo nižji od
36.000 SIT – 150,22 EUR (ne velja za 4.
točko razpisa).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dosegljive na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1 (Matejka Škrinjar, v času
uradnih ur, tel. 220-13-00 in 220-12-98).
Mestna občina Maribor
Št. 66001-00007/2006 0403 Ob-18577/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV, št. 31/05),
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2006 (MUV, št. 10/06), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) ter na podlagi 26. sklepa s 37.
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 24. 4. 2006
javni razpis
za oddajo javne kulturne infrastrukture
Fotogalerija Stolp v upravljanje za leto
2006
1. S postopkom javnega razpisa bo Mestna občina Maribor izbrala izvajalca upra-
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vljanja Fotogalerije Stolp. Izbranemu upravljalcu se sofinancira funkcionalne stroške v
upravljanje prevzetega objekta s Fotogalerijo
Stolp na Židovski ulici 6 v Mariboru.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Maribor in
imajo urejen pravni status za izvajanje kulturne dejavnosti,
– svojo dejavnost izvajajo kot neprofitno
dejavnost,
– imajo pridobljen status društva, ki deluje
v javnem interesu,
– pri izvedbi kulturnih programov dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno ukvarjanje s kulturo.
3. Ker gre za pomembno fotografsko razstavišče tudi v širšem slovenskem prostoru,
bodo imeli prednost pri izboru tisti prijavitelji,
ki bodo ustrezali naslednjim kriterijem:
– vrhunsko delujejo na področju fotografske ustvarjalnosti tako v smislu produkcije kot
organizacije razstav,
– spremljajo in tekoče arhivirajo dokumente o pomembnejših dogodkih in dejstvih
na področju fotografskega ustvarjanja v Mariboru,
– vzdržujejo fotografsko arhivsko dokumentacijo.
4. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje funkcionalnih stroškov
objekta Fotogalerija Stolp, za leto 2006 znaša 1,858.000 SIT.

Javne dražbe
Št. 202/2006
Ob-18366/06
Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű Középiskola, Lendva v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03) ter po pooblastilu
Komisije Ministrstva za šolstvo in šport komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja, objavlja
javno dražbo
za odkup premoženja
1. Predmet prodaje je: stroji, oprema in
drobni inventar. Seznam je na vpogled na
sedežu šole.
2. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
3. Skupna vrednost premičnega premoženja je 2,267.400 SIT. Izhodiščna cena
za posamezen stroj, opremo in drobni inventar je določena v skladu s Cenitvenim
poročilom, ki ga je izdelal sodni cenilec
Anton Savski s.p., ki je na vpogled na sedežu šole.
4. Javna dražba bo v prostorih Petrol
skladiščenje d.o.o. Lendava, lokacija: Nafta
Trimlini dne 14. julija 2006 ob 10. uri.
5. Pred začetkom dražbe je potrebno
plačati kavcijo v višini 5.000 SIT na transakcijski račun Dvojezične srednje šole Lendava: 01100-6030693733. Uspelemu dražitelju
se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne
brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka
za zaključku javne dražbe.
6. Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega re-

Št.

5. Prijava na razpis mora biti oddana na
posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija
vsebuje tudi vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna v
referatu za kulturo oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1 (soba 337/III) ter na spletni strani
http://www.maribor.si (razpisi).
6. V postopku javnega razpisa bo dobil infrastrukturo v upravljanje tisti prijavitelj, ki bo
v postopku izbire najvišje ovrednoten.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v
zaprtih kuvertah (priporočeno, s povratnico)
na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – za
oddajo Fotogalerije Stolp«.
8. Rok zbiranja prijav na javni poziv 31. 7.
2006. Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.
9. Odpiranje prijav bo 4. dan po zaključku
razpisnega roka.
10. Predlagatelji bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po sprejemu odločitve
župana.
11. Dodatne informacije dobite v referatu
za kulturo oddelka za družbene dejavnosti,
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 337/III, tel. 220-13-04
(Nataša Kocjančič) ali 220-13-06 (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor

gistra z vsemi podatki, potrebnimi za sklenitev pogodbe,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima dražitelj poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer
ima sedež, ter da je dražitelj, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Vlada ali Komisija Ministrstva za šolstvo in šport komisije za vodenje in nadzor
postopka prodaje premoženja lahko s soglasjem predstojnika ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.
8. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po zaključeni javni
dražbi. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
v kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
9. Izročitev in prenos predmeta pogodbe se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
10. DDV, stroške overovitve pogodbe,
eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo plača kupec.
11. Vse druge informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű
Középiskola, Lendva, Kolodvorska ulica 2e,
Lendava – Lendva, tel. 02/574-25-10. Ogled
je mogoč po dogovoru.
Dvojezična srednja šola Lendava
Kétnyelvű Középiskola, Lendva
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Št. 56
Ob-18535/06
Na podlagi 38. in 39. sklepa 38. seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor z
dne 12. junij 2006, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5.
člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
1. Zemljišče parc. št. 386/2 njiva v izmeri
81 m2 prip. vl. št. 162 k.o. Melje, v lasti Mestne občine Maribor, leži ob Trdinovi ulici.
Zemljišče smiselno pripada sosednji parceli
in tvori gradbeno celoto. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
ovrednotil na 970.000 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče parc. št. 386/2 k.o. Melje se proda na
javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna
cena javne dražbe je 970.000 SIT.
2. Zemljišče parc. št. 245 travnik v izmeri
177 m2 prip. vl. št. 739 k.o. Brezje je v lasti
Mestne občine Maribor, leži ob Dupleški cesti ter predstavlja ožji pas med lastniškimi
parcelami. Po lokacijski informaciji Zavoda
za prostorsko načrtovanje je nepremičnina
opredeljena kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
je predmetno nepremičnino ovrednotil na
1,696.510 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče parc.
št. 245 k.o. Brezje se proda na javni dražbi
najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne
dražbe je 1,696.510 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
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Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v ponedeljek, 17. 7. 2006, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe:
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo v skladu z določili Obligacijskega
zakonika najkasneje v mesecu dni po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna
kupnine na način in v roku določenem v
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer
v višini 2% od izklicne cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423 in 02/22-01-422.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o., Maribor
Ob-18803/06
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, opr. št. St 34/2004 z dne
8. 6. 2006 objavlja
drugo javno dražbo
dne 7. 7. 2006 ob 13. uri v sobi št. 38
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Prodaja se 1/2 stanovanjske hiše, 1/2
gospodarskega poslopja in 1/2 pripadajočega zemljišča na parc. št. 799/4, vl. št. 607,
k.o. Legen za izklicno ceno 6,041.914 SIT.
Solastniki imajo predkupno pravico.
Pogoji javne dražbe:
– na dražbi lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki so državljani RS,
– polog – 10% izklicne cene na TRR
20450-0254973385, ki bo neuspelim dražiteljem vrnjen v treh dneh,
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– dokazila se predložijo na kraju javne
dražbe.
Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
uspeli dražitelj je dolžan skleniti pogodbo
v osmih dneh po dražbi in plačati kupnino
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, sicer se
prodaja razveljavi in varščino obdrži stečajni dolžnik.
Prometni davek in vse stroške prepisa
lastništva plača kupec.
Vse ostale informacije so na voljo pri stečajnem upravitelju odvetniku Miranu Ocepku, na tel. 02/88-21-650.
Gradbeništvo Jožef Kresnik s.p. –
v stečaju, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Razpisi delovnih
mest
Št. 2208/06
Ob-18367/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
1. Diplomat 3. ranga – ataše v Konzularnem sektorju – 4 delovna mesta.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri, prednost imajo kandidati s politološko
izobrazbo;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov;
– poznavanje operacijskih sistemov MS
Windows, sistema Lotus Notes in Typo3;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj s
področja migracij ali mednarodnih zadev;
– poznavanje schengenskega pravnega
reda in pravnega reda s področja tujcev.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, 1000
Ljubljana.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
državljanstvo Republike Slovenije, znanje
slovenskega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/-ke morajo priložiti dokazila
o splošnih pogojih za zasedbo delovnega
mesta: vloga z življenjepisom, dokazilo o
državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, dokazilo o izobrazbi,
dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika,
dokazilo o državljanstvu in potrdilo o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice).
V primeru, da vloga ne bo vsebovala vseh
navedenih dokazil in potrdil je natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat/ka pa ne
bo uvrščen/a v nadaljnji izbirni postopek.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka poteguje in z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu/ni kandidatu/-ki bo izdan sklep o
izbiri, drugim pa sklep o neizbiri. Z izbranim

kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom z
dvomesečnim poskusnim delom.
2. Uradnik 3. kariernega razreda – svetovalec III v Konzularnem sektorju – 2 delovni mesti z visoko strokovno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo:
– visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri, prednost imajo kandidati z
visoko strokovno izobrazbo s področja javne
uprave ali varnosti in notranjih zadev;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– poznavanje operacijskega sistema MS
Windows, prednost imajo kandidati z izkušnjami s področja modeliranja podatkovnih
baz;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela je Prešernova 25,
1000.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
državljanstvo Republike Slovenije, znanje
slovenskega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/-ke morajo priložiti dokazila
o splošnih pogojih za zasedbo delovnega
mesta: vloga z življenjepisom, dokazilo o
državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, dokazilo o izobrazbi,
dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika,
dokazilo o državljanstvu in potrdilo o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice).
V primeru, da vloga ne bo vsebovala vseh
navedenih dokazil in potrdil je natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat/ka pa ne
bo uvrščen/a v nadaljnji izbirni postopek.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu/ni kandidatu/-ki bo izdan sklep o
izbiri, drugim pa sklep o neizbiri. Z izbranim
kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom z
dvomesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-22-59.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 1102-23/2006/1
Ob-18368/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku
za paritete kupnih moči in proizvajalčeva
cene.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazi-
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vu svetovalec III v Sektorju za statistiko cen
in satelitske račune, v Oddelku za paritete
kupnih moči in proizvajalčeve cene, na področju indeksa proizvajalčevih cen.
Opis del in nalog:
– uvajanje metodologije spremljanja cen
v storitvenih dejavnostih;
– izvajanje statističnih raziskovanj za
oblikovanje indeksa proizvajalčevih cen posameznih izbranih storitvenih dejavnosti;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo 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 kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z
opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba,
razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
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– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
cen in satelitske račune, v oddelku za paritete kupnih moči in proizvajalčeve cene.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-23/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z boljšim poznavanjem ekonomskih
statistik;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Emi
Mišić – na tel. 01/24-15-172.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-22/2006/1
Ob-18370/06
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:
pripravnika (m/ž) v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko socialnih storitev, na področju
statistike izobraževanja in usposabljanja.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev. Pravice in obveznosti se
bodo določile glede na strokovno-tehnično
delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za
statistiko socialnih storitev, na področju statistike izobraževanja in usposabljanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-22/2006/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statistik s področja izobraževanja in usposabljanja;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Škrbec, na tel. 01/23-40-794.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-18385/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št.
32/2006 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto v Mestni
upravi:
»vodja računovodske službe« v Oddelku za finance, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec II in višji
svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan
v naziv višji svetovalec II.
Delovno področje:
– organiziranje, načrtovanje, usmerjanje
in koordiniranje dela z drugimi organi glede
izvajanja dela službe,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil
in drugih zahtevnih gradiv s področja delovanja službe,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
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– najmanj šest let delovnih izkušenj z
visoko strokovno izobrazbo ali
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj z
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– komunikativnost,
– organizacijske sposobnosti.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem naslovu: 
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-18386/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto v Mestni upravi:
»svetovalec – za varstvo zraka in varstvo pred hrupom in vodenje evidenc varstva okolja« na Zavodu za varstvo okolja,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Izbrani kandidat bo
imenovan v naziv svetovalec III.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv s področja varstva zraka, varstva pred hrupom in informacijskega
sistema,
– pomoč pri pripravi in izvedbi mednarodnih projektov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
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– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem naslovu: 
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 110-7/2006-1
Ob-18387/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1, 62/05 - Odl. US: UI-294/04-15, 75/05 - Odl. US: U-I-90/05-13,
113/05, 21/06 - Odl. US: U-I-343/04-11 in
23/06 - Skl. US: U-I-341/05-10) objavlja jav-

ni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
1. nadzornik (1 delovno mesto v Ljub
ljani).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu nadzornik III.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskih opravil v postopku pred izdajo odločbe,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil na
njihovi podlagi,
– vodenje seznamov in pregledov s strokovnega področja,
– izdelovanje enostavnejših evidenc.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba tehnične
smeri (gradbeni tehnik),
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno/višje znanje slovenskega je
zika.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi
splošne pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– 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 alinee.
Potrdili iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da 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 ter, da zoper
kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega
izpita, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi
podane vloge, dokazil in ustnega razgovora.
O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo
vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mini-
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strstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek
za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana
Bregar).
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor
Št. 1101-47/2006/1
Ob-18388/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo.
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 znanja in izkušnje:
– poznavanje
programske
opreme
MFERAC.
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,
– fotokopija delovne knjižice ali druga
ustrezna pisna dokumentacija (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 strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o udeležbi na izobraževanju za delo v programski opremi
MFERAC,
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega 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 delovnem
mestu so:

Št.

– odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike,
odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila,
– odgovornost za sprotno informiranje
proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Sektorju za računovodstvo proračunskih
uporabnikov v Oddelku za računovodstvo
proračunskih uporabnikov, Ministrstva za finance, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III.
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
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-47/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-48/2006/1
Ob-18389/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Sektorju za obračun
in izplačilo stroškov dela.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 3 leta in 4 meseca za univerzitetno izobrazbo.
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 znanja in izkušnje:
– poznavanje programske opreme MFERAC.
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
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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,
– fotokopija delovne knjižice ali druga
ustrezna pisna dokumentacija (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 strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o udeležbi na izobraževanju za delo v programski opremi
MFERAC,
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega 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 delovnem
mestu so:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje poročil,
– obračun plač in drugih osebnih prejemkov glede na veljavno zakonodajo in izvedbene akte,
– pomoč vodji oddelka pri koordiniranju
dela v oddelku,
– pravilno in pravočasno izvajanje obračuna stroškov dela,
– sodelovanje pri organizaciji dela za obračun plač in drugih stroškov dela,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za
obračun in izplačilo stroškov dela v Oddelku
stroškov dela, Ministrstva za finance, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III.
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
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-48/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-49/2006/1
Ob-18390/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
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svetovalec v Sektorju za analitične računovodske evidence.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo
ali 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
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 znanja in izkušnje:
– poznavanje programske opreme MFERAC.
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,
– fotokopija delovne knjižice ali druga
ustrezna pisna dokumentacija (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 strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o udeležbi na izobraževanju za delo v programski opremi
MFERAC,
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega 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 delovnem
mestu so:
– priprava zahtevkov za izplačilo iz proračuna po namenu porabe sredstev, po
dnevih zapadlosti obveznosti in odgovornost izvrševanja plačilnih nalogov oziroma
plačevanja zapadlih obveznosti po sklepu
likvidnostne komisije,
– obveščanje proračunskih uporabnikov
o poravnavi zapadlih obveznosti,
– odgovornost za vodenje evidenc izplačil
iz proračuna na podlagi zahtevkov s pripravo
dnevnika saldokontov, v katerem so zajeta
vsa izplačila proračunskih sredstev po dnevih
izplačil in opravljanje plačilnega prometa,
– vodenje in usklajevanje analitičnih evidenc dobaviteljev,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
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– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za analitične računovodske evidence v
Oddelku saldakontov kupcev in dobaviteljev,
Ministrstva za finance, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji 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
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-49/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-46/2006/1
Ob-18391/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit. (v kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
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,
– fotokopija delovne knjižice ali druga
ustrezna pisna dokumentacija (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 strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna

obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
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,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za
upravljanje s sredstvi EU v Oddelku nacionalnega sklada, 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
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-46/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-65-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 181-13/2006-1
Ob-18392/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06; ZJUUPB2) 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) objavljamo
javni natečaj 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: vodja službe,
notranji revizor-podsekretar za nedoločen
čas.
3. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri, 7 let delovnih izkušenj (z isto stopnjo
izobrazbe), izpit za državnega notranjega
revizorja, državni izpit iz javne uprave.
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: osnovna 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
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državnem izpitu iz javne uprave, certifikata o
pridobitvi naziva državni notranji revizor,
– 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 osnovni
ravni (300 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:
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izdelovanje letnih poročil za urad za
nadzor proračuna,
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje,
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev,
– vodenje službe.
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 »notranji revizor-podsekretar, šifra
dm 1205«.
Prepozne in nepopolne vloge, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih dokazil (6. točka) 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
Št. 302/1
Ob-18393/06
Svet Doma upokojencev Podbrdo razpisuje na podlagi 34. člena Statuta zavoda
delovno mesto
direktorja.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56.
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu
izpolnjujejo še naslednje pogoje:

Št.

Visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 34/04), pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem
zakonu.
Visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu.
Višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na
vodilnih in vodstvenih mestih na področju
socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu.
Opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
RS za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora končati v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v
roku 10 dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih
vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in programskimi usmeritvami za delovanje doma, naj
kandidati pošljejo v roku 10 dni od objave na
naslov: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, z oznako »razpis za
direktorja«.
Svet Doma upokojencev Podbrdo
Ob-18415/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) objavlja
Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Skupni občinski upravi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji geodezije;
– 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 in dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih 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.
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Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg
1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni
po opravljeni izbiri.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava
Št. 07-2/12
Ob-18416/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
I. samostojni strokovni svetovalec za
plesno dejavnost v centralni strokovni
službi sklada m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-18531/06
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– doktorat znanosti,
– da ima andragoško ali drugo družboslovno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih mestih, od tega najmanj tri
leta na področju izobraževanja odraslih,
– priznan strokovnjak s področja izobraževanja odraslih, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi dosežki
na tem področju,
– aktivno obvladanje najmanj enega od
osnovnih tujih jezikov.
Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti svojo zamisel razvoja ACS.

Stran

5274 /

Št.

67-68 / 30. 6. 2006

Direktorja/direktorico se imenuje za dobo
štirih let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in zamislijo razvoja ACS naj kandidati pošljejo v osmih (8) dneh po objavi razpisa na
naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana s pripisom »Predlog za razpisno komisijo Sveta
ACS« – z oznako »Ne odpiraj«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku od dneva objave razpisa.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Andragoški center Republike Slovenije
Št. 103-40/2006-1
Ob-18536/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, objavlja javni natečaj za naslednje
prosto delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za krepitev
zdravja in zdrav življenjski slog.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu svetovalec/-ka III. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka III, svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka I.
Uradnik/-ca bo opravljal/-a naloge s področja načrtovanja in organizacije dejavnosti ter spremljanja, koordinacije in mednarodnega sodelovanja s področja krepitve
zdravja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja organizacije mednarodnih dogodkov v Sloveniji
ter z izkušnjami s področja mednarodnega
sodelovanja.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izo
brazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopijo druge verodostojne listine iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
njega/-o ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a
pisno izjavo iz prejšnjega odstavka, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
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Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas
in s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-60-26, v zvezi z
delovnim področjem pa na 01/478-60-98.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1100-33/2006/1
Ob-18541/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo2), objavlja
razpis za prosto uradniško delovno mesto:
podsekretar (m/ž) v Ministrstvu za šolstvo in šport za potrebe izvajanja programov, ukrepov in aktivnosti Evropskega
sklada za regionalni razvoj (št. javnega
natečaja: 1100-33/2006).
Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto. Izbranemu kandidatu se
pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja
določijo glede na uradniški naziv tretje stopnje: podsekretar.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
31. 8. 2008, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– priprava pravnih podlag in koordinacija ter oblikovanje navodil, obrazcev itd. o
izvajanju aktivnosti za potrebe neposrednega proračunskega porabnika in končnega
upravičenca;
– priprava projektov in izvedbenih struktur ukrepov ter ostalih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov strukturnih skladov
na MŠŠ;
– priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov oziroma letnih delovnih načrtov
in programov;
– vodenje oziroma sodelovanja v komisijah za odpiranje ponudb, za vrednotenje
ponudb, v komisijah za reševanje pritožb;
– priprava predlogov sprememb Programskega dopolnila, Enotnega programskega dokumenta in drugih dokumentov,
ki se nanašajo na izvajanje in upravljanje
strukturnih sredstev EU.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista,

– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
31. 8. 2008, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj št. ..., in navedbo delovnega mesta«),
Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-18752/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2 (Uradni
list št. 32/2006) Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja javni
natečaj za delovno mesto
višji svetovalec.
Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
Višji svetovalec za nepremičnine in pravne
zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: višji svetovalec
I, višji svetovalec II, višji svetovalec III. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Okvirne delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih po
stopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– druge naloge po navodilu nadrejenega.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne oziroma upravne smeri,
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– pet let delovnih izkušenj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo se zahtevane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino,
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– morajo obvladati uradni jezik,
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
tem, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občina Ajdovščina.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 05/365-91-22,
kontaktna oseba Erika Zavnik.
Občina Ajdovščina
Št. 1100-23/2006/3
Ob-18753/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 113/05) minister za
šolstvo in šport na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-28/2006/2 z dne
15/5-2006 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za šolstvo in šport.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem, pravne, družboslovne oziroma humanistične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
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– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
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kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na
podlagi ocene strokovne institucije.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Sekretariata v Ministrstvu za
šolstvo in šport.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za šolstvo in šport
bo izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za šolstvo in šport imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal
v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 38.
Generalni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in šport bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
– Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo
predsednica posebne natečajne komisije izdala sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-303/2006
Ob-18754/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetij
stvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
fitosanitarni inšpektor/ica v inšpektoratu republike slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, Območna enota
Koper.
1. Kraj opravljanja dela: Vojkovo nabrežje 38, Koper.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 2 leti, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
4. Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na fitosanitarnem področju,
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– 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.
5. 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,
–  znanje italijanskega jezika.
6. 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).
7. 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.
8. 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.
9. 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 – gozdarski in lovski inšpektor v IRSKGH, OE
Novo mesto«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-00.
Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Št. 69/2006
Ob-18783/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) načelnica Upravne
enote Koper objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec na Oddelku za okolje
in prostor.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec
II ali višji svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri organiziranju medsebojnega
sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
iz področja denacionalizacije,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi in
vodenju upravnih postopkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
7. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
8. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil predloženih k prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s
pripisom »javni natečaj – višji svetovalec«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 1714-06-448020/125
Ob-18796/06
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Generalni
policijski upravi, Upravi uniformirane policije,
Policijskem orkestru, in sicer:
policijski inšpektor – vodja skupine
(m/ž) (izvaja se v uradniških nazivih: policijski inšpektor III, II in I; igranje na pozavno).
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba glasbene smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo, razen pripravništva. Kot delovne
izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. in 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - UPB2) ter 67. in 67.a členu Zakona
o policiji (Ur. l. RS, št. 3/06 - UPB5).
Opis del in nalog:
– igranje vodilnih part v sekciji,
– igranje najtežjih solističnih part v okviru
orkestralne igre in nastopanje v vlogi solista,
– vodenje skupinske vaje,
– sodelovanje z umetniškim vodjem,
koncertnim mojstrom, in njegovim namestnikom,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne
pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka
vabljeni na avdicijo. Pred tem bodo prejeli
notni material, na podlagi katerega se bodo
lahko pripravili na avdicijo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z javnim uslužbencem bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom ter s sedežem v
Ljubljani.
K prijavi je potrebno, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje), potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče), izjavo kandidata, da ima le slovensko
državljanstvo in potrdilo, da ni uveljavljal
pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti
(za moške; dobite ga na pristojni izpostavi
Uprave za obrambo), v 8 dneh po objavi na
naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
V prijavi se obvezno sklicujte na številko
1100-107/2006.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Janezu
Kukcu, tel. 01/428-48-65.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Št. 1711-06-468136/00
Ob-18804/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega
mesta, z naslednjimi pogoji za zasedbo:
1. višji svetovalec v Uradu za finančne
zadeve in javna naročila.
Delovno mesto je uradniško in se opravlja v dveh uradniških nazivih, in sicer: višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za kandidate z visoko strokovno izobrazbo oziroma
najmanj 4 leta delovnih izkušenj za kandidate z univerzitetno izobrazbo.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– sodelovanje pri impementaciji finančnih informacijskih rešitev.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l.
RS, št. 42/02) ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UBP2).
Delo se opravlja na sedežu organa, na
Štefanovi ulici 2, 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 št.
1100-33/2006.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od
prvega imenovanja v uradniški naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.

Št.

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,
– dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo s katero kandidat izjavlja,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil in razgovora z njimi. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate v zvezi z delovnim področjem je Olga
Cedilnik, tel. 428-46-72.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 428-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-18805/06
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, objavlja razpis za
delovna mesta
predavatelj/-ica višje strokovne šole
za program živilstvo za naslednja predmetna področja:
Strokovna terminologija v tujem jeziku
– angleški in nemški jezik, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Ekonomika in menedžment podjetja, Računalništvo in informatika v živilstvu, Kemija in biokemija, Biologija
z ekologijo, Mikrobiologija in biotehnologija,
Trženje v živilstvu, Tehnološki procesi in
procesna tehnika z varstvom pri delu, Embalaža in transport v živilstvu, Tehnologija
mesa in mesnih izdelkov, Tehnologija mleka
in mlečnih izdelkov, Tehnologija rastlinskih
živil, Tehnologija predelave žit, Tehnologija
vina, Živilska kemija z analizo živil, Prehrana
in dietetika, Higiena živil in nadzor, Zakonodaja v živilstvu in zagotavljanje kakovosti,
Prehrana z gastronomijo, Tehnologija velikih
kuhinj, Tehnologija živil živalskega izvora,
Tehnologija rastlinskih živil in Praktično izobraževanje.
V skladu s 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) je lahko predavatelj/-ica višje
strokovne šole, kdor izpolnjuje predpisane
pogoje:
– ustrezno univerzitetno izobrazbo (na
podlagi Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Živilstvo (Ur. l. RS, št. 8/99),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
predmetnem področju, za katerega kandidirate,
– vidne dosežke na strokovnem področju.
Predavatelj mora biti imenovan v naziv
na podlagi meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole, ki jih sprejme Strokovni
svet.
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Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo
8 dni po objavi razpisa na naslov: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja
strokovna šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana,
s pripisom »predavatelj višje šole«.
Dodatne informacije lahko dobite pri
v.d. ravnateljici Jasni Kržin Stepišnik na tel.
01/280-76-03.
O izboru bomo kandidate obvestili v zakonitem roku.
Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Višja strokovna šola
Št. 100-124/2006-1
Ob-18902/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 32. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96,
31/00 in 36/00), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter 17. člena
Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na
domu (Ur. l. RS, št. 9/02 in 58/02) prosto
delovno mesto
direktorja Zavoda za oskrbo na domu
Ljubljana.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj na področju
dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno
dejavnostjo,
– ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
tudi kandidat, ki ima višjo strokovno izobrazbo socialnega dela, psihološke, sociološke,
pedagoške in njenih specialnih disciplin,
upravne in pravne smeri ter ima dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva, ki jo opravlja ta
socialno varstveni zavod.
Za direktorja je lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja. Če
programa ne opravi v roku, mu mandat na
podlagi zakona preneha.
Zaželeno je da kandidat predloži program poslovnega in programskega razvoja
zavoda za mandatno obdobje ter aktivno
obvlada vsaj en svetovni jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome,
– če ima kandidat visoko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo, kot dokazilo o petih
letih delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti,
ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo, predloži fotokopijo delovne knjižice,
– če ima kandidat višjo strokovno izobrazbo, kot dokazilo o dvajsetih letih delovnih izkušenj predloži fotokopijo delovne
knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o petih letih delovnih izkušenj
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
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področju socialnega varstva, ki jo opravlja ta
socialno varstveni zavod,
– kot dokazilo o opravljenem programu
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
ki ga določi socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije
za splošno izobraževanje kandidat predloži
fotokopijo potrdila.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti označeni kuverti: Mestna občina
Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25,
1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Zavoda za oskrbo na domu
Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90 ali 01/306-12-48.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-133/2006-31111
Ob-18925/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 5 prostih mest okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču 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 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. 110-136/2006-31111
Ob-18927/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Velenju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-135/2006-31111
Ob-18928/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
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a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-134/2006-31111
Ob-18930/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
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. 110-132/2006-31111
Ob-18932/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Črnomlju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-130/2006-31111
Ob-18934/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
1. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a)
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju in
– 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. 110-129/2006-31111
Ob-18936/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-131/2006-31111
Ob-18938/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Kopru.
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. 110-128/2006-31111
Ob-18940/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
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. 110-127/2006-31111
Ob-18941/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sod
nika, določene v 9. 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
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Druge objave
Ob-18508/06
Podaljšanje roka za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za javno zbiranje
ponudb za izbor investitorjev za gospodarsko cono Todraž, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6849/05, se spremeni 9. točka, ki se po
novem glasi:
9. Razpisni rok
Rok za predložitev ponudb je 28. 9.
2006, do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, ob 13. uri.
Občina Gorenja vas – Poljane
Št. 700-215/2006-31111
Ob-18553/06
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
a) višjim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev treh višjih sodnikov na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije. Predvideni
čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15
dneh od objave poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-18511/06
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06), 41. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) in
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 21/05 in 18/06), objavlja
Občina Trebnje
javni poziv
za pridobitev sredstev za izobraževanje
in strokovno usposabljanje
podjetnikov in obrtnikov v Občini
Trebnje za leto 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje
za leto 2006.
3. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane
OOZ Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje;
– program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Trebnje, ki so
člani OOZ Trebnje;

Št.

– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2006;
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
– pridobljena sredstva za namen, kot
določa javni poziv, bodo porabili v letu
2006;
– prijavitelji niso pridobili sredstev za
sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov
Občine Trebnje (predloži izjavo).
5. Kriteriji za dodelitev sredstev
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali sledeči kriteriji:
– prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani
OOZ Trebnje: do 10 točk;
– prijavitelj izvaja programe, ki vključuje
programe potrebne za izvajanje osnovne
dejavnosti: do 40 točk;
– prijavitelj izvaja programe namenjene
podjetnikom in obrtnikom začetnikom: do
20 točk;
– trajanje programa: do 10 točk;
– število udeležencev: do 20 točk;
Skupaj možnih: 100 točk.
6. Vrednost razpisanih sredstev, za izobraževanje in strokovno usposabljanje
podjetnikov in obrtnikov v Občini Trebnje
za leto 2006 znaša 2,000.000 SIT.
Občina bo sofinancirala posamezne
programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do višine 50%, in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
proračuna.
7. Prijava na javni poziv mora vsebovati
Termin in trajanje izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma
naziv izobraževanja oziroma strokovnega
usposabljanja, število udeležencev; dokazilo o članstvu OOZ Trebnje.
Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala
pogoje iz 4. točke tega javnega poziva, bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. Rok za predložitev prijave: prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno
pošiljko do 31. julija 2006, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z
oznako Ne odpiraj – Prijava na javni poziv
– Izobraževanje in strokovno usposabljanje
2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega
poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki
ga posreduje županu. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper
sklep župana prijavitelj lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino
Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na Oddelku
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za gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci
Pekolj (tel. 07 34-81-120).
Občina Trebnje
Št. 7113-11/2006-02

Ob-18556/06

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. 032-07/2006-18
z dne 31. 5. 2006 (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2006), ki ga
je sprejel Občinski svet Občine Cerklje na
Gorenjskem na svoji 22. redni seji, dne
30. 5. 2006, 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
Zemljišči:
Predmet prodaje sta spodaj navedeni
zemljišči:
– Po
lokacijski
informaciji
št.
3501-159/2006-02 z dne 29. 6. 2006, zem
ljišče parc. št. 1331/1, k.o. Zg. Brnik, pot v
izmeri 2846 m2, vpisana v vl. št. 3001, k.o.
Zg. Brnik, delež 1/1, leži znotraj poselitvenega območja in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05 in 5/05), z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako
L5/1 – glavna cesta GII-104 Kranj – Moste
(odsek ob letališču) (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05) in z Odlokom o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 03/06).
– Po
lokacijski
informaciji
št.
3501-159/2006-03 z dne 29. 6. 2006,
zemljišče parc. št. 1333/1, k.o. Zg. Brnik – pot v izmeri 3306 m2, vpisana v vl.
št. 3001, k.o. Zg. Brnik, delež 1/1, leži
znotraj poselitvenega območja in se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05 in
5/05), z in z Odlokom o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone
Brnik (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem, št. 03/06).
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
zemljišči navedena v prejšnji točki znaša
9.600 SIT/m2, neto brez DDV.
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. Zg. Brnik, pot – 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
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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) 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 75116-2010003-71131106.
Varščina se bo izbranemu ponudniku
vštela v plačilo kupnine. Neuspelim pa
brez obresti vrnila v roku 30-ih dni od pravnomočnosti sklepa o izboru.
e) Način in rok plačila kupnine
Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe.
f) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
g) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
h) Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo,
ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
i) 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. 04/281-58-00 ali 031/641-344.
Občina Cerklje na Gorenjskem
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-40/2006/6

Ob-18394/06

V register političnih strank se pod zaporedno številko 57 vpiše politična stranka
Oljka, s sedežem v Kopru, Ankaranska
5b. Znak stranke je sestavljen iz dveh delov: slikovni in črkovni del. Črkovni del je
napis OLJKA, sestavljen iz modificiranih
črk, ki temeljijo na tipografiji Lithos PRO.
Slikovni del predstavlja simbol sadeža oljke, okoli katerega sta levo in desno po
dve elipsi: ležeči oziroma vodoravni kot
opora in prečni, ki tvorita oris srca, v preseku znotraj simbola sadeža pa oblikujeta
kapljico. Znak je dvobarven. Uporabljeni
sta temno zelena Pantone 3975 in svetlo
zelena Pantone 378C barvi. 100% temno
zelena barva je uporabljena pri napisu, in
sicer za črke O, L, K in A ter za konturo
simbola sadeža oljke. Za črko J v napisu
Oljka je predviden 75% raster, prav tako
za polnilo simbola sadeža oljke. Poševni
oziroma prečni elipsi, ki tvorita srce, sta
iz 50% rastra temno zelene barve. 100%
svetlo zelena barva je uporabljena za simbol kapljice znotraj stilizirane oljke in za
vodoravni elipsi.
Kot zastopnik politične stranke Oljka se v
register političnih strank vpiše Patrik Peroša,
generalni sekretar stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029959.

Št. 015/06

Ob-18395/06

AS Aktivna Slovenija, Komenskega 12,
Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2005
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega
proračuna
2. Prihodki od obresti
Celotni prihodki
II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni
odhodki
Celotni odhodki
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki

v SIT
22,119.764,00
13.074,71
22,132.838,71
–
10,923.464,11
10,923.464,11
11,209.374,60
–

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2005
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna
sredstva
100.150,41
2. Dolgoročne finančne naložbe
–
3. Kratkoročne finančne naložbe
–
4. Denarna sredstva na
računih
2,529.059,01
5. Druga sredstva
367.640,89
Skupaj sredstva
2,996.850,31
II. Obveznost do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
–
2. Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
–
3. Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
23,759.475,24
4. Poslovni izid
–20,762.624,93
5. Druge obveznosti
do virov sredstev
Skupaj viri sredstev
2,996.850,31
Aktivna Slovenija

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2006-3
Ob-18403/06
1. Temeljni akt – Pravila sindikata Neodvisnost KNSS v družbi Mesnine dežele
kranjske, Agrokombinatska 63, Ljubljana, se z dnem 23. 5. 2006 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 143.
Št. 101-4/2006
Ob-18404/06
Upravna enota Radovljica z dnem 13. 6.
2006 sprejme v hrambo Spremembo imena
Sindikata SVIZ – Sindikat SGTŠ Radovljica,
ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 90, z nazivom Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Srednje gostinske šole Radovljica, sindikat s sedežem, Kranjska cesta 24,
4240 Radovljica.
Št. 101-10/2006-2
Ob-18405/06
Pravila sindikata zavoda Pokrajinski muzej Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne 7. 3.
2001, pod zaporedno številko 5 so bila spremenjena in sprejeta na zboru članov sindikata in imajo naziv: Pravila sindikata zavoda
Pokrajinski muzej Maribor z dne 12. 6. 2006,
spremenjeno pa je bilo tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikalna skupina Pokrajinski muzej Maribor,
skrajšano: SVIZ, Sindikalna skupina PMM,
s sedežem sindikata v Mariboru, Grajska
ulica 2.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 10, z dne 15. 6. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-4/2006
Ob-18501/06
V evidenco statutov se vpiše sprememba
imena sindikata Osnovne šole Frana Albrehta, in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
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znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Frana Albrehta, z okrajšanim imenom
SVIZ OŠ Frana Albrehta, določena s Pravili
sindikata zavoda SVIZ.
Št. 101-4/2006-4

Ob-18502/06

Statut Organizacije sindikata delavcev
Višjega delovnega in socialnega sodišča, Resljeva 14, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe št. 028-12/95-02/OG
z dne 24. 10. 1995, in vpisan v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko 209 z dnem 24. 10. 1995, se z dnem
21. 6. 2006 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-4/2006-2 1308

Ob-18806/06

Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
sindikata, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 1. 6. 2006 pod zaporedno št. 59
z nazivom: Pravila o delovanju sindikata javnega zavoda Kozjanski park, sprejetega na
ustanovni seji Sindikata javnega zavoda
Kozjanski park – KSS Pergam dne 20. 3.
2006, s sedežem: Podsreda 45, 3257 Podsreda.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-18396/06
Ime javnega glasila: Radio Energy.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žrtev 135, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marinka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem, 100%.
Direktor: Marinka Puntar.
Ob-18397/06
Ime medija: Pil.
Ime medija: Cicido.
Ime medija: Ciciban.
Ime medija: Gea.
Ime medija: Pil Plus.
Ime medija: Moj planet.
Ime medija: Dino.
Ime medija: Enigma.
Ime medija: Reader's digest.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. Zvon dva holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (delež 41,36%),
2. D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana
(delež 17,32%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavi direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Majda
Gregorc in Damjan Švara.

Št.
Ob-18420/06

Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: lokalni komercialni tv program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.

Objave
gospodarskih družb
Ob-18741/06
Na podlagi 586. člena v zvezi s 629.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) družba AGRO-OSKRBA trgovsko podjetje d.o.o. Sežana obvešča, da
je dne 20. 6. 2006 Okrožnemu sodišču
v Kopru kot registrskemu sodišču posredovala delitveni načrt prenosne družbe
AGRO-OSKRBA trgovsko podjetje d.o.o.
Sežana, na podlagi katerega bodo družbeniki na skupščini, odločali o delitvi družbe
z razdelitvijo s hkratnim prenosom vseh
delov premoženja prenosne družbe, ki z
razdelitvijo preneha brez njene redne likvidacije, na novoustanovljeni družbi, ki
se ustanovita zaradi razdelitve.
Imetnike deležev prenosne družbe
AGRO-OSKRBA trgovsko podjetje d.o.o.
Sežana le ta opozarja na njihove pravice
iz 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer:
– da imajo pravico najmanj mesec
dni pred sejo skupščine, ki bo odločala
o soglasju za delitev na sedežu družbe
vpogledati delitveni načrt, letna poročila
prenosne družbe za zadnja tri poslovna
leta, otvoritvene bilance novih družb, in
na zahtevo naslednji delovni dan prejeti
prepis teh listin,
– da imajo pravico najmanj 14 dni pred
zasedanjem skupščine, ki bo odločala o
delitvi skupaj z vabilom na skupščino prejeti delitveni načrt, letna poročila prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta,
– da bo na zasedanju skupščine uprava predložila v prejšnji alineji navedene
listine, ustno razložila vsebino delitvenega načrta in obvestila imetnike deležev o
vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Upnike prenosna družba opozarja na
pravico iz 629. člena ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
AGRO-OSKRBA
trgovsko podjetje d.o.o.
uprava – direktor družbe
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Sklici skupščin
Ob-19182/06
Popravek
V objavi 8. sklica skupščine delniške
družbe Iskraemeco, družba za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, se podpis pod besedilom pravilno glasi: Iskraemeco, DUS,
d.d., uprava – direktorica Marija Šenk.
Uredništvo
Ob-18808/06
Popravek
V sklicu 14. seje skupščine Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z
dne 23. 6. 2006, Ob-18352/06, se navedba pravne podlage ZGD pravilno glasi: »na
podlagi 508. člena ZGD« in 4. točka predloga dnevnega reda pravilno glasi:
»4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za izdelavo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2006
se imenuje revizijska družba: LM Veritas
d.o.o., Ljubljana.«
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
Št. 10/06
Ob-18398/06
Na podlagi določil Statuta uprava družbe
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97,
Ljubljana v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje
11. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo dne 4. 8. 2006 ob 9. uri v prostorih
družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se imenuje Velena Lokar Škerget,
za preštevalca glasov pa Dušica Vrbanc in
Miran Brvar.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2005, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
znaša 112,561.390,68 SIT. Od tega je
30,757.760 SIT rezerviranih za izplačilo dividend po sklepu 10. skupščine, na katerega so bile na sodišče vložene izpodbojne
tožbe. Bilančni dobiček se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem v znesku 19,223.600 SIT bruto ali 50 SIT bruto
na delnico,
– bilančni dobiček v višini 62,580.030,68
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
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Do dividend so upravičeni tisti lastniki
delnic, ko so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD dva delovna dneva po zasedanju skupščine. Dividende se izplačajo v
roku 60 dni po zasedanju skupščine.
2.2. Upravi in članom nadzornega sveta
se za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2006 se imenuje družba JPA-Abeceda
revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe ob prehodu na valuto
euro.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se dosedanjih
384.472 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT na delnico nadomesti 384.472
kosovnih delnic in se temu ustrezno spremeni člen 3.1 Statuta družbe, tako da se po
novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
384,472.000 SIT in je razdeljen na 384.472
navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
4.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v Statutu navedeni znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem uskladi Statut.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 1. 8. 2006
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana, in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
na skupščino obvezno priložiti pismeno pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne, razumno utemeljene predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po tel. 01/534-15-97.
Hidrotehnik d.d.
uprava družbe
Št. 50-3-31
Ob-18399/06
Direktor družbe Adriz Izola, d.d., Pristaniška 12, Koper sklicuje
osmo skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2006, ob 13. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom 2005, poročilom revizorja, poročilom
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nadzornega sveta in predlogom za uporabo
bilančnega dobička ter podelitev razrešnic.
3. Imenovanje revizorja.
4. Spremembe statuta družbe.
5. Določitev višine nadomestila članom
nadzornega sveta.
6. Preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v eure.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Direktor in Nadzorni svet predlagata v
sprejem naslednje sklepe:
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvoli
Leon Klemše. Za preštevalki glasov se izvolita Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Ad 2) Poslovno poročilo 2005 in Poročilo
revizorja se vzameta na znanje. Sprejme se
Poročilo nadzornega sveta. Višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2005 znaša
138,213.415,40 SIT. Del bilančnega dobička v višini 56,910.000 SIT oziroma 100 SIT
bruto na delnico se razdeli delničarjem, ki so
vpisani kot imetniki delnic v delniško knjigo
na dan 15. 12. 2006. Dividende se izplačajo
do 31. 12. 2006. O uporabi preostalega dela
bilančnega dobička v višini 81,303.415,40
SIT, se bo odločalo v naslednjih poslovnih
letih. Nadzornemu svetu in direktorju se podeli razrešnica.
Ad 3) Za revizorja, za poslovno leto
2006, se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Ad 4) Delnice družbe se iz nominalnih
preoblikujejo v kosovne delnice in sicer
tako, da ena delnica z nominalnim zneskom
1.000,00 SIT postane ena kosovna delnica.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta ter čistopis statuta.
Ad 5) Članom nadzornega sveta se za
opravljanje funkcije od 1. 1. 2006 zagotovi
plačilo v višini 1.000 EUR bruto letno, predsedniku pa 1.500 EUR bruto letno. Člani
nadzornega sveta prejemajo plačilo v dveh
enakih polletnih zneskih. Člani nadzornega
sveta so upravičeni do sejnine za udeležbo
na posamezni seji, v višini 50 EUR bruto.
Ad 6) Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po menjalnem tečaju zamenjave, kot ga bo
opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra, ter
da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta družbe.
Gradivo za sejo skupščine ter predlagane
spremembe statuta družbe so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo
najavijo vsaj tri dni pred sklicano sejo.
Adriz Izola, d.d.
direktor
Marijan Škoda
Ob-18400/06
Uprava in nadzorni svet družbe Petovia
avto Ptuj, d.d., sklicujeta
11. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto Ptuj,
d.d.,
ki bo 22. 8. 2006, z začetkom ob 10.
uri, v prostorih uprave družbe, Ormoška 23,
2250 Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
Za predsednika 11. redne skupščine se
izvoli Damir Topolko, za preštevalki glasov
se izvolita Marjana Kocbek in Romana Čuček. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Šoemen.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, seznanitev delničarjev s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predložitev letnega poročila uprave za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, seznanitev delničarjev s pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina delničarjev podeljuje upravi in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko
družbo JPA – Abeceda revizija – podjetje
za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled za vse točke dnevnega
reda, vključno z besedilom letnega poročila
za leto 2005, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe, kontaktna oseba: Barbara Voglar, vsak
delovnik od 9. do 11. ure od dneva sklica
skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi
tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška
23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. dne 22. 8.
2006 ob 10. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe
Vili Cerovič, univ. dipl. ekon.
generalni direktor
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Zlata moneta II finančna družba d.d.,
sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, vabi delničarje na
3. skupščino,
ki bo v torek, dne 8. 8. 2006, ob 11. uri,
v sejni sobi hotela Piramida, Ulica heroja
Šlandra 10, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer: predsednik skupščine: Gregor Drnovšek; preštevalca glasov: Marjan Vedlin
in Ivanka Letnik.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic in spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Osnovni
kapital,
ki
znaša
8.232,861.000 SIT in je razdeljen na
8,232.861 navadnih imenskih delnic, v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico, se
na novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
imenske delnice, z nominalno vrednostjo
delnice 1.000 SIT, stopi 1 navadna imenska
kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni znesek. Glasovalne pravice iz delnic se
ustrezno prilagodijo.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
8.232,861.000 SIT, na novo razdeljen na
8,232.861 navadnih imenskih kosovnih delnic.
4.2. Poglavja in točke od 0.1. do 0.2.9.
statuta se črtajo.
Naslov 1. poglavja se spremeni, tako da
se glasi: »1. Ustanovitelji«.
Za točko 1.2. statuta se doda nova točka
1.3., ki se glasi:
»1.3. Na dan vpisa Zlate monete II pooblaščene investicijske družbe d.d. v register
je njen osnovni kapital znašal 9.352,285.000
SIT in je bil v celoti vplačan«.
2. poglavje in točke 2.1. do 2.3. statuta se
nadomestijo z novim 2. poglavjem z naslovom »Objave« s točko 2.1., ki se glasita:
»2. Objave
2.1. Vse objave, podatke in sporočila za katere zakon določa dolžnost njihove objave ali so sicer pomembni za
družbo ali delničarje, se objavijo v elek-
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tronskih medijih http://www.zlatamoneta2.
si/ in http://www.moneta2.si/. Elektronska medija http://www.zlatamoneta2.si/ in
http://www.moneta2.si/ sta elektronska medija družbe.«
Točka 3.3.1. statuta se črta.
Točka 4.3. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »4.3. Ne glede na dejavnost, ki je
vpisana v register, sme družba opravljati tudi
vse druge posle, potrebne za njen obstoj in
opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.«
Točka 4.4. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »4.4. Družba lahko opravlja dejavnosti iz točk 4.1. in 4.2. tega statuta ter
posle iz točke 4.3. tega statuta v Republiki
Sloveniji in izven nje.«
5. poglavje in točka 5.1. statuta se nadomestita z novim 5. poglavjem z naslovom
»Osnovni kapital in delnice« z novima točkama 5.1. in 5.2., ki se glasijo:
»5. Osnovni kapital in delnice
5.1. Osnovni kapital družbe znaša 8.232,861.000 SIT in je razdeljen na
8,232.861 navadnih kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.
5.2. Vse delnice se glasijo na ime.«
6. in 7. poglavje statuta ter podpoglavja
in točke v teh poglavjih se črtajo.
Za točko 5.2. statuta se vstavi novo 6.
poglavje z naslovom »Sistem upravljanja«
z novo točko 6.1., ki se glasita:
»6. Sistem upravljanja
6.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.«
Za točko 6.1. statuta se vstavi novo 7.
poglavje z naslovom »Uprava in prokura«
z novimi točkami 7.1., 7.2. in 7.3., ki se
glasijo:
»7. Uprava in prokura
7.1. Uprava družbe ima enega člana (direktorja).
7.2. Člana uprave se imenuje za obdobje
5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
7.3. Uprava lahko podeli prokuro. Za podelitev prokure potrebuje soglasje nadzornega sveta.«
8. poglavje statuta se črta.
Točka 9.2.1. statuta se spremeni, tako
da se glasi: »9.2.1. Člani nadzornega sveta
so izvoljeni za obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.«
Točka 9.2.2. statuta se spremeni, tako
da se glasi: »9.2.2. Vsak član nadzornega
sveta lahko z odpovednim rokom 3 mesecev, tudi brez utemeljenega (pomembnega)
razloga, odstopi. Odstop mora biti podan v
pisni obliki upravi družbe in sporočen predsedniku nadzornega sveta.«
Točka 9.2.3. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »9.2.3. Prejšnja točka ne posega
v odstop iz utemeljenega (pomembnega)
razloga, brez odpovednega roka.«
Točki 9.2.4. in 9.2.5. statuta se črtata.
Točka 9.3.1. statuta se spremeni, tako
da se glasi: »9.3.1. Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva
njegova člana. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih
glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je odločilen
glas predsednika nadzornega sveta ali, če
je ta onemogočen pri uresničevanju svojih
pravic in obveznosti, namestnika.«
Točka 9.3.2. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »9.3.2. Člani nadzornega sveta ali
njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice
drugemu članu nadzornega sveta.«
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Točka 9.3.3. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »9.3.3. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo
elektronskih medijev ali drugače, če s tem
soglašajo vsi člani nadzornega sveta.«
Podpoglavji 9.4. in 9.5. statuta ter točke
v teh podpoglavjih se črtajo.
Naslov podpoglavja 9.6. statuta se spremeni, tako da se glasi: »9.6. Plačilo članom
nadzornega sveta in povrnitev stroškov«
Točka 9.6.1. statuta se spremeni, tako
da se glasi:
»9.6.1. Člana nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejmeta plačilo v višini 1,198.200 SIT bruto letno, predsednik
nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme plačilo v višini 1,797.300 SIT
bruto letno. Člana in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih
izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler
opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zneska iz prvega stavka
te točke. Poleg plačila za opravljanje funkcije prejmejo predsednik in člana nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega
sveta sejnino v višini 40.000 SIT neto. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega
sveta in sprejemanje sklepov nadzornega
sveta v skladu s točko 8.3.3. tega statuta znaša 30.000 SIT neto. Predsedniku in
članoma nadzornega sveta se povrnejo potrebni stroški, ki so jih imeli zaradi opravljanja funkcije.«
Točki 9.6.2. in 9.6.3. statuta se črtata.
9. poglavje statuta ter podpoglavja in točke v tem poglavju se preštevilčijo na sledeč
način:
– 9. poglavje postane 8. poglavje;
– podpoglavje 9.1. postane podpoglavje
8.1.;
– točka 9.1.1. postane točka 8.1.1.;
– podpoglavje 9.2. postane podpoglavje
8.2.;
– točka 9.2.1. postane točka 8.2.1.;
– točka 9.2.2. postane točka 8.2.2.;
– točka 9.2.3. postane točka 8.2.3.;
– podpoglavje 9.3. postane podpoglavje
8.3.;
– točka 9.3.1. postane točka 8.3.1.;
– točka 9.3.2. postane točka 8.3.2.;
– točka 9.3.3. postane točka 8.3.3.;
– podpoglavje 9.6. postane podpoglavje
8.4.;
– točka 9.6.1. postane točka 8.4.1.
Za točko 8.4.1. statuta se doda novo
podpoglavje 8.5. z naslovom »Udeležba na
sejah« z novima točkama 8.5.1. in 8.5.2.,
ki se glasijo:
»8.5. Udeležba na sejah
8.5.1. Sej nadzornega sveta se sme udeleževati uprava ter oseba, ki ni član nadzornega sveta in vodi zapisnike sej nadzornega
sveta.
8.5.2. K obravnavanju posameznih točk
so lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci.«
Podpoglavji 10.1. in 10.2. statuta in točke v njih se črtajo, razen točk 10.2.4. in
10.2.5.
Točka 10.2.4. statuta se spremeni, tako
da se glasi:
»10.2.4. Do uresničevanja glasovalne
pravice in udeležbe na skupščini so upravičeni tisti delničarji, ki delnice shranijo najpozneje 3 dni pred skupščino in ki se najpozneje 3 dni pred skupščino prijavijo. Šteje
se, da so delnice shranili tisti delničarji, ki so
kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
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papirjev, ki ga vodi KDD d.d., 3 dni pred
skupščino. Prijava se opravi po faksu ali
s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku iz
prvega stavka te točke.«
Točka 10.2.5. statuta se spremeni, tako
da se glasi:
»10.2.5. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo
v pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek
iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi.«
10. poglavje statuta in točki v tem poglavju se preštevilčijo na sledeč način:
– 10. poglavje postane 9. poglavje;
– točka 10.2.4. postane točka 9.2;
– točka 10.2.5. postane točka 9.3.
Pred točko 9.2. statuta se vstavi nova
točka 9.1., ki se glasi:
»9.1. Skupščina je v kraju sedeža družbe. Sklicatelj lahko izbira med naslednjimi
lokacijami:
– poslovni naslov družbe;
– hotel Piramida;
– Kazinska dvorana SNG Maribor;
– hotel Habakuk.«
Za točko 9.3. statuta se vstavi nova točka 9.4., ki se glasi:
»9.4. Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.«
Za točko 9.4. statuta se vstavi nova točka 9.5., ki se glasi:
»9.5. O načinu glasovanja odloča predsednik skupščine. O izvolitvi predsednika
skupščine se glasuje s pisnimi glasovnicami.«
11. poglavje statuta se nadomesti z novim 10. poglavjem z naslovom »Poslovno
leto in dobiček« z novimi podpoglavji in točkami 10.1. do 10.3.1., ki se glasijo:
»10. Poslovno leto in dobiček
10.1. Poslovno leto
10.1.1. Poslovno leto je koledarsko leto.
10.2. Bilančni dobiček
10.2.1. Ne glede na druga izplačila članu
uprave ter predsedniku in članoma nadzornega sveta, so član uprave ter predsednik
in člana nadzornega sveta lahko udeleženi
pri bilančnem dobičku, če tako odloči skupščina.
10.2.2. S sklepom o uporabi bilančnega dobička lahko skupščina odloči, da se
bilančni dobiček uporabi za naslednje namene:
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
– razdelitev med delničarje;
– izplačila upravi; in
– izplačila nadzornemu svetu.
10.2.3. Bilančni dobiček se sme uporabiti
kot vir za zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic.
10.3. Vmesna dividenda
10.3.1. Uprava lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede
na predvideni bilančni dobiček, v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«
12. poglavje, podpoglavje 12.1. in točka
12.1.1. statuta se nadomestijo z novim 11.
poglavjem z naslovom »Spremembe statuta« z novo točko 11.1., ki se glasita:
»11. Spremembe statuta
11.1. Nadzorni svet je pooblaščen za
spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na
uskladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami.«
13. poglavje in točka v tem poglavju se
preštevilčita na sledeč način:
– 13. poglavje postane 12. poglavje;
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– točka 13.1. postane točka 12.1.
Točka 14.1. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »14.1. Družba preneha v skladu z
zakonom.«
14. poglavje statuta in točka v tem poglavju se preštevilčita na sledeč način:
– 14. poglavje postane 13. poglavje;
– točka 14.1. postane točka 13.1.
15. poglavje statuta se črta.
5. Uskladitev z eurom
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave, kot ga
določa predpis Evropske Skupnosti, ki ga
bo sprejel Svet Evropske Skupnosti v skladu
s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Utemeljitev predlogov sklepov
Sklepa 1.1. in 1.2.: za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe,
ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično
izvedbo skupščine. V skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list
RS, št. 42/06) mora vsak skupščinski sklep
potrditi notar v notarskem zapisniku.
Sklep 2.1.: nadzorni svet je letno poročilo
potrdil na svoji seji, dne 1. 6. 2006. V skladu
z ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino.
Skupščina v takem primeru ne sprejema
letnega poročila, se pa skupščini predlaga,
da se z njim in poročilom nadzornega sveta
seznani.
Sklepa 3.1. in 3.2.: v skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Zato
se skupščini predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
Sklep 4.1.: ZGD-1 je kot novo možnost
inkorporiranja korporacijskih pravic delničarjev uvedel kosovne delnice, ki se ne glasijo
na nominalni znesek. Te delnice so tudi zelo
primerno sredstvo za uskladitev osnovnega
kapitala in delnic z eurom, saj je prehod veliko lažji, kot pri ohranitvi delnic z nominalnim
zneskom.
Čeprav v Sloveniji euro še ni uveden, je
uvedba kosovnih delnic vseeno mogoča in
dopustna. Uvedba kosovnih delnic namreč
ni pogojena s prehodom oziroma uskladitvijo z eurom. Ozko gledano pomenijo kosovne delnice le drugačen način inkorporiranja
korporacijskih pravic delničarjev. Se pa njihova uvedba na tem mestu predlaga zaradi
lažje uskladitve z eurom. Tudi v možnosti
pooblastitve nadzornega sveta za (enostaven) preračun zneska osnovnega kapitala
(predlog sklepa 5.1.), se kaže enostavnejša
uskladitev z eurom v primeru uvedbe kosovnih delnic.
Sklep 4.2.: predlagane spremembe statuta so posledica uvedbe kosovnih delnic, razbremenitve besedila statuta tistih določb, ki
nimajo svojega primarnega mesta v statutu
ali pa zgolj povzemajo (podvajajo) zakonsko
ureditev ter preoblikovanja ubeseditve določenih določb statuta, tako da določbe dosledneje sledijo zakonski predlogi in njegovi
ureditvi. V tem smislu je tudi predlagano, da

se nekatere dosedanje določbe statuta črtajo, saj je zadeve, ki jih urejajo, bolj smiselno
(in primerno) urediti v poslovniku (npr. pri
nadzornem svetu – poslovnik nadzornega
sveta je v skladu z ZGD-1 obvezen), ali pa
jih je mogoče urediti izvedbeno fleksibilneje
na drugačen način (npr. soglasje nadzornega sveta upravi za posamezne vrste poslov,
ki se lahko določi tudi s sklepom nadzornega sveta – peti odstavek 281. člena ZGD).
Določene dopolnitve so posledica potrebe
po dodatni statutarni ureditvi v skladu z
ZGD-1 (npr. udeleževanje zapisnikarja na
sejah nadzornega sveta – 259. člen ZGD-1,
določbe o vplačanem osnovnem kapitalu
– prvi odstavek 183. člena ZGD-1).
Na novo je oblikovano objavljanje družbe, in sicer v skladu z ureditvijo objavljanja
sporočil in podatkov (in drugih objav) iz
ZGD-1. Zakon omogoča, da družba objavlja v elektronskem mediju. Kot mesto
objave se predlaga elektronski medij, ki
je bil tudi do sedaj uradna spletna stran
družbe. Družba ima registrirani dve domeni, ki pa obe vodita na isto spletno stran.
Predlagana statutarna ureditev ne posega
v siceršnjo, z zakonom določeno, dolžnost
obveščanja (npr. obveščanje v skladu z
Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2) na
sistemu SEOnet).
Če statut ne določa drugače, je skupščina na sedežu družbe.; ker je Zlata moneta II d.d. javna družba, bi skupščina lahko
bila tudi na sedežu borze (tretji odstavek
295. člena ZGD-1). Čeprav je sedež kraj in
ne poslovni naslov (ulica in hišna številka
– 30. člen ZGD-1) je zaradi nekoliko nejasne ubeseditve zakona predlagana dodatna
konkretizacija lokacij, kjer se lahko opravi
skupščina. Poleg poslovnega naslova (»sedeža družbe«), so predlagane še tri druge
lokacije, na katerih je mogoče izvesti skupščino. Do sedaj je bila skupščina v hotelu
Piramida v Mariboru.
Preoblikovanje ubeseditve pogojev za
udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice bistveno vsebinsko ne posega v dosedanjo ureditev. Ubeseditev teh
določb statuta (točki 10.2.4. in 10.2.5. oziroma 9.2. in 9.3. po preštevilčenju) zgolj dosledneje sledi ureditvi v Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP, Uradni
list RS, št. 23/1999 in 75/2002 – ZIZ-A),
predvsem 66. členu, prav tako pa je dosledneje izpostavljeno, da mora biti predložen
redni izpisek iz sodnega registra, ki vsebuje
aktualne podatke. Ni potrebno, da je izpisek
izpisan na dan prijave na skupščino, morajo
pa biti podatki na izpisku takšni, ki ustrezajo
stanju ob prijavi.
Nova ureditev plačil članom nadzornega
sveta sledi priporočilom Združenja članov
nadzornih svetov, poleg tega pa ohranja dosedanje pravice članov nadzornih svetov.
Predlagana višina plačil upošteva velikost
družbe, obseg, zahtevnost dela in naloge
predsednika in članov nadzornega sveta ter
finančni položaj družbe.
Način uresničevanja glasovalne pravice
ureja statut (prvi stavek sedmega odstavka 308. člena ZGD-1). S predlagano spremembo statuta je zato predlagana ureditev
tega vprašanja, in sicer tako, da o načinu
glasovanja odloča predsednik skupščine,
njega pa se izvoli s pisnimi glasovnicami
(glasovanje s pisnimi glasovnicami je bil tudi
do sedaj način glasovanja na skupščinah
družbe).
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Določba v točki 11.1., ki je obstoječi statut ne vsebuje, vsebuje pooblastilo nadzornemu svetu za tiste spremembe statuta, ki
se nanašajo zgolj na uskladitev besedila
statuta s sprejetimi odločitvami (npr. uskladitev zneska osnovnega kapitala z izkoriščenim odobrenim kapitalom).
Sklep 5.1.: v skladu s četrtim odstavkom
694. člena ZGD-1 lahko skupščina delniške družbe, ki uvaja kosovne delnice pred
dnem uvedbe eura ali pred določitvijo tečaja
zamenjave, hkrati pooblasti nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave. V
skladu s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1
je tečaj zamenjave tisti tečaj zamenjave, kot
ga določa predpis Evropske skupnosti, ki ga
bo sprejel Svet Evropske skupnosti v skladu
s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti. S takšno
pooblastitvijo je omogočen fleksibilnejši in
enostavnejši prehod na euro.
Sklep 6.1.: v skladu s prvim odstavkom
57. člena ZGD-1 je družba zavezana k reviziji letnega poročila. V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 293. člena v zvezi
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča o imenovanju revizorja skupščina na
predlog nadzornega sveta. Nadzorni svet
predlaga imenovanje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Družba je že v prejšnjih letih revidirala letna
poročila Zlate monete II d.d., zaradi česar
dobro pozna njeno poslovanje. Revizorji iz
družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o. imajo znanja, ki zagotavljajo ustrezno revizijo
letnega poročila družbe, kot je Zlata moneta II finančna družba d.d. Izmed družb,
ki opravljajo dejavnost, sorodno dejavnosti
Zlate monete II d.d., revidirajo KD Group,
KD Holding, NFD Holding, Infond Holding.
Prav tako revidirajo več družb za upravljanje
in njihove investicijske sklade, bank in zavarovalnic. Izmed pridobljenih ponudb, je bila
ponudba družbe PricewaterhouseCoopers
d.o.o. cenovno najugodnejša.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2005, revizorjevo poročilo, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2005, besedilo predlaganih sprememb
statuta z utemeljitvijo in preostalo gradivo
so dostopni na poslovnem naslovu družbe,
Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vso gradivo iz prejšnjega odstavka je
prav tako dostopno na uradni spletni strani
družbe
http://www.zlatamoneta2.si/
in http://www.moneta2.si/ ter na spletni
strani sistema SEOnet http://seonet.ljse.
si/menu/default.asp.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
le, če je 3 dni pred izvedbo skupščine vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na
skupščini prijavi najmanj tri dni pred dnevom
zasedanja skupščine. Udeležba se prijavi
po telefaksu, telegramu, ali s pošto, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pravne osebe
hkrati s prijavo predložijo izpis iz sodnega
registra.

Št.

Na skupščini (pred njenim pričetkom) se
osebe izkažejo z osebnim dokumentom.
Zlata moneta II finančna družba d.d.
Peter Zorič
direktor
Št. 14/2006
Ob-18402/06
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v sredo, 2. avgusta 2006, s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi družbe Marles
d.d., Limbuška c. 2, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Mateja Cvetko,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2005 z revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 z revizijskim
poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega
poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe Marles d.d. ob prehodu
na EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih
2.250.000 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za eno delnico nadomesti z
2.250.000 kosovnih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic in temu ustrezno
se spremeni tudi točka 3.1. statuta družbe
Marles d.d., tako, da po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.250,000.000 SIT in je razdeljen na
2.250.000 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.
Družba skladno z zakonodajo izda vse
delnice v nematerializirani obliki.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Vse delnice so delnice enega razreda.«
Zaradi uskladitve besedila statuta družbe
z navedeno spremembo in sprejema čistopi-
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sa statuta se v besedilu točke 10.1. črta datum »6. 9. 2002« in nadomesti z datumom
»3. 8. 2005«.
3.2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo – čistopis statuta družbe v predloženem besedilu.
3.3. Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna, v
točki 3.1. statuta družbe Marles d.d., določen osnovni kapital družbe, ki znaša
2.250,000.000 SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi točko 3.1. statuta družbe Marles d.d., tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR
ter v skladu s tem sprejme čistopis statuta
družbe.
4. Volitve članov nadzornega sveta družbe Marles d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina ugotavlja, da dne 23. 1. 2007
poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta v sestavi: Leopold Poljanšek,
Miran Kovačič, Anton Brumen, Biserka Anterič, Sonja Dolčič, Branko Kovše.
Skupščina za člane nadzornega sveta
družbe za mandatno dobo štirih let izvoli:
– Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.,
– Miran Kovačič, univ. dipl. prav.,
– Anton Brumen, univ. dipl. ekon.,
– Biserka Anterič, dipl. ekon.,
– Sonja Dolčič, univ. dipl. ekon.,
– Branko Kovše.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 24. 1. 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora
biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini najavili
najkasneje 3 dni (najkasneje 30. 7. 2006)
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov, vključno z besedilom
sprejetega letnega poročila uprave za leto
2005 z revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, besedilom predlaganih sprememb
statuta, predlaganim prečiščenim besedilom
statuta in predstavitvijo predlaganih novih
članov nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu
uprave vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
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Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles, d.d.
uprava – direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.
Št. 05667

Ob-18414/06

Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na
VII. zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj,
ki bo v ponedeljek 31. 7. 2006 ob 9. uri
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Zotlar Stane – za predsednika,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko in
Kaučevič Simona.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Sejo bo vodil Branko Resnik – predsednik skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2005 in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček v višini
59,652.022,54 SIT se v skladu z ZGD uporabi:
– 9,600.000 SIT za izplačilo upravi in
nadzornemu svetu družbe CP Ptuj d.d.,
– ostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2006 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – Revizijska
družba d.o.o. Ptuj, Murkova 4, 2250 Ptuj.
5. Pooblastilo upravi za pridobitev in odsvojitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic sprejet na V. in VI. skupščini
se podaljša do julija 2007. leta.
2. Skupščina se seznani z razlogi in načinom pridobitve in odsvojitve lastnih delnic
družbe.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina ugotavlja, da dne 28. 8.
2006 preneha predstavnikom delničarjev
mandat v nadzornem svetu – družbe CP
Ptuj, d.d.
2. V nadzorni svet se kot predstavnika
delničarjev ponovno imenujeta mag. Janko
Bedrač in Čuček Milan.
3. Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.
4. Mandat nadzornega sveta velja od
29. 8. 2006 dalje.
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7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR
neto, za predsednika nadzornega sveta 220
EUR neto.
Do uvedbe EUR-a se izplačila izvajajo v
tolarski protivrednosti.
8. Sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
je razdeljen na 149.917 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico se razdeli
(nadomesti) na 149.917 kosovnih delnic.
9. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se prvi odstavek točke 4.1
statuta družbe tako, da po novem glasi:
osnovni kapital družbe je 149,917.000 SIT
in je razdeljen na 149.917 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic.
2. Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e
po tečaju zamenjave ter potrdi čistopis statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Kaučevič Simona) od 30. 6. 2006 do
31. 7. 2006 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje 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 skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
CP Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
Ob-18417/06
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Iskra, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 42/06, v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na zahtevo delničarja MAOS, poslovno svetovanje, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, katerega delež predstavlja 96,71%
osnovnega kapitala družbe, sklicuje

skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 7. 2006, ob 10. uri, v dvorani družbe Iskra Sistemi, Stegne 21, v Ljub
ljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa glavnega delničarja
MAOS, d.o.o.:
Za predsednika skupščine skupščina
imenuje Janeza Hafnerja.
Za preštevalca glasov skupščina imenuje Miroslava Jereta in Gorazda Krnca.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja
MAOS, d.o.o. po 384. členu ZGD-1:
2.1. Iz družbe Iskra, d.d. se izključijo vsi
manjšinski delničarji družbe na način, da se
njihove delnice za plačilo primerne denarne
odpravnine iz točke 2.3. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo MAOS,
poslovno svetovanje, d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, matična številka: 2138212,
ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo
96,71% osnovnega kapitala družbe.
2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja Iskra, d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
2.3. Glavni delničar je dolžan najkasneje
v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o
prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku
1.287 SIT za vsako delnico. Denarna plačila
se od objave vpisa izključitve do izplačila
denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5% letno.
V primeru, da je na delnicah manjšinskega
delničarja, vpisanih v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana zastavna pravica, je do izplačila denarne odpravnine upravičen zastavni upnik, v
korist katerega je vpisana zastavna pravica
na delnicah. V primeru, da je na delnicah
manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, vpisana katerakoli druga pravica
tretjih na nematerializiranem vrednostnem
papirju ali prepoved razpolaganja, bo glavni
delničar v postopku prenosa delnic na svoj
račun v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je
upravičen do izplačila denarne odpravnine
in pod kakšnimi pogoji ter morebitno prenehanje pravice tretjih na nematerializiranem
vrednostnem papirju.
2.4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa pri Factor Banki, d.d.,
ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem
sklepom.
2.5. Izključitev manjšinskih delničarjev
na podlagi tega sklepa ne velja za morebitne lastne delnice družbe Iskra, d.d., ki se ne
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prenesejo na glavnega delničarja. Družba iz
naslova lastnih delnic ni upravičena do primerne denarne odpravnine v skladu s tem
sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev
iz družbe.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova pisna
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe
Iskra, d.d. za zadnja tri poslovna leta, pisnim
poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine
denarne odpravnine in izjavo Factor Banke,
d.d. iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1,
bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Iskra, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana od
objave sklica skupščine do seje skupščine
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana posredujejo svoje podatke, ki so
potrebni za izplačilo denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so
fizične osebe) oziroma firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne osebe),
davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun
delničarja odprt ter podatke o morebitnih
pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah
manjšinskega delničarja.
Iskra, d.d.
uprava družbe
Ob-18418/06
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
14. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki, bo dne 1. 8. 2006 ob 15. uri na sedežu
podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se imenuje Mojca
Lukančič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Marta
Vičič Baša in Irma Šuligoj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2005 in poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2.2. Družba je v poslovnem letu 2005
ustvarila čisti dobiček v višini 6,045.921,11
SIT.
Del čistega dobička je uprava uporabila
za oblikovanje zakonskih rezerv.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2005
v višini 5,743.625,07 SIT ostane nerazporejen.

Št.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2005.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Izoterm-Plama za leto
2006 se imenuje revizijska družba Ernst &
Young d.o.o., Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 25. 7. 2006 oziroma, če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter morebitne nasprotne predloge pisno sporočijo
upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Uprava družbe
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
Goran Petek
Ob-18419/06
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe ABC Group, družba pooblaščenka
d.d., Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
družbe
10. skupščino
delničarjev družbe ABC Group, družba
pooblaščenka, d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota,
ki bo 1. 8. 2006 ob 13. uri na sedežu
družbe ABC Group družba pooblaščenka
d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2005.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 21. 4. 2006,
ki se nanaša na preveritev Letnega poročila
družbe ABC Group, družba pooblaščenka
d.d. Murska Sobota za poslovno leto 2005.
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3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in razrešnici upravi-direktorju in celotnemu nadzornemu svetu.
3/1 Odločanje o delitvi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
bilančni dobiček družbe za leto 2005 v višini
3,622.251,74 SIT nerazporejen.
3/2 Odločanje o razrešnici upravi-direktorju in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi – direktorju in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se na mesto dosedanjega
člana nadzornega sveta Šnurer Vinka imenuje za člana nadzornega sveta Šaranović
Puniša, z mandatom do poteka mandata
ostalim članom nadzornega sveta.
5. Sklepanje o spremembah Statuta v
zvezi s spremembo firme družbe, uvedbo
kosovnih delnic in uskladitvijo vsebine statuta z določili novega ZGD.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe firme družbe, uvedba kosovnih delnic in
uskladitev ostale vsebine statuta z določili
novega ZGD ter čistopis statuta v predlaganem besedilu po predlogu uprave.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu v zvezi
s preračunom osnovnega kapitala v eure v
smislu člena 694 ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v statutu družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša
9,850.000 SIT, v evre po tečaju zamenjave
kot ga določa predpis Evropske skupnosti
v skladu s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v
skladu s tem uskladi statut.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Neposredno ob prihodu na skupščino pa
naj se udeleženci skupščine prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost. Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska 11, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
ABC Group, družba pooblaščenka d.d.
Murska Sobota
uprava družbe – direktor
Št. 15/06
Ob-18433/06
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d., Iztokova
ulica 30, Maribor, sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v torek, 1. 8. 2006 ob 15. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje odvetnik Stojan
Zdolšek iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Damijan Vesel in Petra Poš,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2005 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 773,455.000 SIT ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2005.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2006 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2005, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe CPM, d.d., Iztokova ulica 30, tajništvo direktorja družbe, vsak delovni dan od
8. do 10. ure od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 15.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred začetkom
skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
direktor družbe
Janez Škoberne, dipl. org.
Št. 98/06
Ob-18512/06
Na podlagi statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ul. Mirka
Vadnova 5, Kranj sklicujem
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skupščino delničarjev,

ki bo dne 30. 8. 2006 ob 10. uri v prostorih družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka
Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Nace
Pavlin, za preštevalki glasov se izvolita Lidija Voršič in Nataša Rogelj.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za leto 2005, odločitev
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta in odločila:
1. da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 779.429 SIT ostane nerazporejen;
2. da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2006 imenuje
Renoma d.o.o., Ljubljana.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta so delničarjem
na voljo v tajništvu družbe 28 dni pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe, najmanj eno uro pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred začetkom skupščine vpisati v listo
udeležencev.
Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kranj
direktor družbe
Ob-18513/06
Na podlagi določil 26. člena statuta MIP
d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
13. skupščino družbe,
ki bo 10. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu
družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška
cesta 1, v mali sejni dvorani z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se imenuje Fedor
Križman, za preštevalki glasov pa Magdalena Saksida in Zdenka Vidmar. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov trg 2.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2005 ter o
podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in
upravi družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
– skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu
družbe za leto 2005;

– skupščina potrdi in odobri delo uprave
ter ji podeljuje razrešnico;
– skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 se imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem družbe v
tajništvu uprave na sedežu družbe na Panovški cesti 1 v Novi Gorici, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu družbe
in so na dan 28. 7. 2006 vpisani v delniško
knjigo pri KDD d.d., Ljubljana.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, originalnim pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih in bo ponovno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
MIP d.d. Nova Gorica
direktor uprave
Marko Volk
Ob-18514/06
Na podlagi ZGD-1 in statuta družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje, direktor sklicuje
14. skupščino delničarjev,
ki bo 31. 7. 2006 ob 11. uri, v poslovnih
prostorih, na naslovu Čopova 24, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, odločanje o
delitvi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Zamenjava vrednostnih papirjev.
4. Spremembe statuta, uvedba kosovnih
delnic in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na EUR.
5. Uvedba mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Pod 1/ se predlog sklepa glasi: za predsednika skupščine se imenuje Ivan Levec,
odvetnik iz Celja. Za preštevalca glasov se
imenuje Mira Zakrajška in Bernarda Gregla. Za notarja se imenuje Srečko Gabrilo
iz Žalca.
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Pod 2/ se predlog sklepa glasi:
Skupščina se seznani z letnim poročilom,
za poslovno leto 2005, revizijskim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno
leto 2005 v znesku 182,273.793,49 SIT, ki
se deli:
a) 180,001.800 SIT za izplačilo dividend
oziroma 545,46 SIT bruto na delnico in
b) 2,271.993,49 SIT se kot preneseni
dobiček prenese za uporabo v naslednjih
letih.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine,
dividenda se izplača najkasneje do 15. 9.
2006.
Podeli se razrešnica direktorju in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2005.
Pod 3/ se predlog sklepa glasi: zamenjajo se delnice družbe, iz materializirane
oblike, ki so bile izdane v tiskani obliki kot
začasnice, v nematerializirane vrednostne
papirje. V roku 15 dni od sprejema tega
sklepa družba objavi poziv vsem imetnikom
začasnic v Uradnem listu RS, da začasnice družbe v roku 90 dni od objave izročijo
klirinško depotni družbi zaradi zamenjave v
nematerializirane vrednostne papirje.
Pod 4/ se predlog sklepa glasi:
Sprejmejo se predlagane spremembe
statuta:
a) 3. člen se spremeni in glasi:
Sedež družbe je: Gaji 1a, Trnovlje pri
Celju, 3000 Celje.
b) 10. člen se spremeni in glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
330,000.000 SIT in je razdeljen na 330.000
navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Družba uvede nematerializirane delnice,
ki se vodijo pri klirinško depotni družbi.
c) črta se 11. člen;
d) črta se drugi stavek 33. člena;
e) zadnji odstavek 34. člena se spremeni
in glasi:
Družba objavlja podatke in sporočila pomembna za družbo oziroma delničarje v časopisu Večer.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave in v skladu s
tem uskladi besedilo statuta.
Pod 5/ se predlog sklepa glasi: skupščina potrdi uporabo mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (MSRP) od 1. 1.
2006 dalje najmanj za obdobje petih let.
Pod 6/ se predlog sklepa glasi: za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje
družba Epis d.o.o. iz Celja.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno št. 6
je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa
sta predlagatelja direktor in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje na dan 31. 7. 2006
vpisane v delniško knjigo, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora na skupščino prinesti osebni
dokument in pisno pooblastilo, če le-to ni
shranjeno pri družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe zagotavlja en glas.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo
direktorju družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
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Delničarjem predlagamo, da dvignejo
glasovnice pred začetkom zasedanja skupščine med 10.45 in 11. uro.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta ter predlogom sprememb statuta je
delničarjem na vpogled vsak delavnik od
30. 6. 2006 do 31. 7. 2006 med 7. in 9. uro
pri direktorju družbe v poslovnih prostorih na
Čopovi 24, Celje, v pisarni št. 607.
CETIS-GRAF, d.d. Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Ob-18537/06
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Elma TT d.d. sklicuje uprava družbe
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Elma TT d.d.,
ki bo dne 2. 8. 2006 ob 15. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in izvoli predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na skupščini je prisotna
notarka Nada Kumar.
2. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
3. Predstavitev letnega poročila, poslovnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2005, z mnenjem
pooblaščenega revizorja, poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razporeditev
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani in sprejme
letno poročilo, poslovno poročilo uprave,
konsolidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2005.
3.2. Skupščina na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta soglaša, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
4. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da z
dnem uvedbe eura izvede preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju fiktivnega menjalnega tečaja iz SIT v EUR.
Sedanjih 280.352 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti z 280.352
kosovnimi delnicami.
Skupščina za izvedbo vseh formalnih postopkov, kamor je uvrščena tudi ustrezna
sprememba Statuta, ki so povezani s prehodom na euro, pooblašča nadzorni svet.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje družba KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo
uprave v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 15% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za leto 2005 in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, v tajništvu,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Elma TT d.d.
uprava družbe
Ob-18557/06
4. skupščina
družbe NOVUS naložbeno podjetje, d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 10. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica
6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2005 leto in Poročilo nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe za 2005. leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2005. leto in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2005. leto.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom, pooblastilo nadzornemu svetu ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine in preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2005. leto in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2005. leto.
Ad 3) 3.1.: Čisto izgubo poslovnega leta
v višini 40,251.297,08 SIT, se v celoti pokriva iz naslednjih sestavin kapitala:
– z uporabo prenesenega dobička iz
prejšnjih let 15,356.297,71 SIT,
– z uporabo zakonskih rezerv 808.226,20
SIT,
–z
uporabo
kapitalskih
rezerv
24,086.773,17 SIT.
Po pokritju čiste izgube poslovnega leta
2005 je ugotovljena bilančna izguba v višini
0,00 SIT.
3.2.: Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2005.
Ad 4) 4.1.: Osnovni kapital, ki znaša
406,199.000 SIT in je razdeljen na 406.199
navadnih delnic na prinosnika z nominalnim
zneskom 1.000 SIT se na novo razdeli v
kosovne delnice.
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Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da namesto ene navadne
delnice na prinosnika z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena navadna kosovna delnica na prinosnika, ki se ne glasi na
nominalni znesek. S tem je osnovni kapital,
ki znaša 406,199.000 SIT na novo razdeljen na 406.199 navadnih kosovnih delnic
na prinosnika.
4.2. Uskladitev z eurom in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in odobrenega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure
po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis
Evropske skupnosti v skladu s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti.
4.3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Skupščina družbe sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
4.4. Čistopis statuta.
Na podlagi zgoraj sprejetih sklepov se
izdela čistopis statuta.
Vpogled v gradiva
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Novus d.d.
v tajništvu družbe od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
V skladu s 25. členom statuta Novus
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan
skupščine deponira delnice pri vabljenem
notarju za ves čas trajanja skupščine.
Novus naložbeno podjetje, d.d.
direktor družbe
Ob-18558/06
3. skupščino
družbe Evado družba za finančno in
poslovno svetovanje, d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2005. leto in poročilo nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe za 2005. leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2005. leto in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2005. leto.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom, pooblastilo nadzornemu svetu ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine in preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2005. leto in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2005. leto.
Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2005 v višini 46,277.795 SIT ostane nerazporejen.
Direktorju in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2005.
Ad 4) 4.1.: Osnovni kapital, ki znaša
6,000.000 SIT in je razdeljen na 600 na-
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vadnih delnic na prinosnika z nominalnim
zneskom 10.000 SIT se na novo razdeli v
kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da namesto ene navadne
delnice na prinosnika z nominalnim zneskom
10.000 SIT stopi ena navadna kosovna delnica na prinosnika, ki se ne glasi na nominalni
znesek. S tem je osnovni kapital, ki znaša
6,000.000 SIT na novo razdeljen na 600 navadnih kosovnih delnic na prinosnika.
4.2.: Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala in odobrenega kapitala
v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v
eure po tečaju zamenjave.
4.3.: Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
4.4.: Na podlagi zgoraj sprejetih sklepov
se izdela čistopis statuta.
Vpogled v gradiva
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Evado d.d.
v tajništvu družbe od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
V skladu s 6.25. točko statuta Evado
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan
skupščine deponira delnice pri vabljenem
notarju za ves čas trajanja skupščine.
Evado družba za finančno
in poslovno svetovanje, d.d.
direktor družbe
Ob-18578/06
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici, sklicuje uprava
10. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 7. 2006, ob
13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine: za
predsednika skupščine se izvoli Eva Kompara, za preštevalki glasov pa Vanja Colja
in Vida Humar.
Skupščinski zapisnik vodi vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila družbe za leto
2005 ter sklepanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2005
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2005.
3. Dopolnitev statuta z razširitvijo dodatnega predmeta dejavnosti.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: dodatno se registrira dejavnost z 74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje. V tem
smislu se tudi dopolni statut.

4. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo na sedežu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti predloženo pisno pred pričetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo
pisno najaviti upravi družbe najmanj 3 dni
pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava-direktor
Herman Ušaj, univ. dipl. ekon.
Ob-18584/06
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, sklicujem
14. skupščino družbe Iskraemeco,
d.d., Kranj
ki bo 1. avgusta 2006 ob 14. uri v Kranju,
Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in pooblastilo nadzornemu svetu.
3. Volitve članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlogi sklepov:
Uprava in nadzorni svet, za sklep pod
točko Ad 3. pa samo nadzorni svet, skupščini
predlagata, da sprejme naslednje sklepe:
Ad 1.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave.
Ad 2.
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz
2.264,290.000 SIT za največ 1.000,000.000
SIT, tako da po povečanju znaša največ
3.264,290.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo največ 100.000 novih
navadnih delnic, z nominalno vrednostjo
ene delnice 10.000 SIT in skupno nominalno vrednostjo 1.000,000.000 SIT. Emisijska vrednost ene delnice je 27.500 SIT,
emisijska vrednost vseh novih delnic pa
2.750,000.000 SIT.
3. Vsaka delnica daje pravico do enega
glasu na skupščini družbe, sorazmernega
dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende
se izplačujejo na način določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička.
4. Delnice so prenosljive skladno z določili statuta in tvorijo z že izdanimi delnicami
družbe isti razred.
5. Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic je dva meseca šteto od javne objave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poziva za vpisovanje in vplačevanje delnic v
Uradnem listu Republike Slovenije in dnevniku Delo. Delnice se vpisuje in vplačuje pri
banki, ki jo pooblasti izdajatelj. (28. in 29.
člen ZTVP).
6. Osebe, ki so na dan objave poziva iz
prejšnje točke vpisane v delniško knjigo kot
delničarji, imajo prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v
osnovnem kapitalu, tako da imajo prednostno pravico do vpisa 0,441640 delnice iz 2.
točke tega sklepa za vsako 1 delnico katere
imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto od javne
objave poziva iz prejšnje točke. Delnice, ki
po zaključku 14 dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji,
ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis in
sicer proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8
dni od dne ko jim uprava pošlje obvestilo o
dodatni možnosti vpisa in vplačila.
7. Delnice se vplačuje v denarju.
8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register. Družba bo dala
nalog za vpis v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
9. Če do roka iz 5. točke ne bo vpisanih in
vplačanih 80% delnic (34. člen ZTVP), bodo
vpisnikom brezobrestno vrnjena vplačila pri
osebi iz 5. točke tega sklepa. Vrnitev vplačila
bo zagotovljena najpozneje v 15 dneh od
izteka roka za vpisovanje in vplačilo.
10. Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev
dejansko vpisanih in vplačanih delnic in za
uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi
skupščine se pooblasti nadzorni svet družbe.
Ad 3.
Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev se za dobo štirih let
izvolijo:
– Dragomir Kolman,
– dr. Jože Mencinger,
– Marija Šenk,
– mag. Aleksander Šimon.
Štiriletni mandat novoizvoljenih članov
nadzornega sveta se začne s potekom
mandata dosedanjim članom in traja do
15. 12. 2010.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je bil objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Ob
organiziranem zbiranju pooblastil mora biti
le-to sestavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
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Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od objave sklica skupščine do dneva
skupščine med 10. in 12. uro na vpogled v
tajništvu družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 1. avgusta 2006 ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave
Karl Rozman, univ. dipl. org.
Ob-18807/06
Na podlagi 35. člena statuta družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d. sklicujem
10. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.
ki bo v ponedeljek, 31. 7. 2006 ob 12. uri
na sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 10. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Surina Zajc Cirila, za preštevalca glasov pa Snežna Bukovec in Janez Piškur.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2005 in odločitvijo uprave o
načinu pokrivanja izgube iz leta 2005.
2.1. Uprava je skupščini predložila Letno
poročilo družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisno Poročilo nadzornega sveta
delniške družbe, s katerim le-ta sprejema
Letno poročilo družbe za leto 2005 in daje
pozitivno stališče k revizijskemu poročilu.
2.2. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja leta 2005 je bil negativen in je znašal
291.392 tisoč SIT, kar je vplivalo na znižanje kapitala. Po sklepu uprave in v skladu s
60. členom ZGD (sedaj 64. člen ZGD -1), je bil
čisti poslovni izid pokrit v breme drugih rezerv
iz dobička v višini 3.317 tisoč SIT in v breme
statutarnih rezerv v višini 288.075 tisoč SIT.
3. Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Skupščina nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
3.2. Skupščina upravi družbe razrešnice
ne podeli.
4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta Novoles lesna industrija Straža,
d.d.
Nadzorni svet po predlogu delničarjev
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Zaradi podane odstopne izjave člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, Igorja Mihajlovića, z dne 14. 6. 2006,
se Igorja Mihajlovića z istim dnem, torej s
14. 6. 2006 odpokliče kot člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in se
za člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev imenuje Roberta Kupca.
4.2. Mandat novo izvoljenega člana nadzornega sveta Roberta Kupca je štiri leta in
prične teči z dnem imenovanja na skupščini,
to je 31. 7. 2006.
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5. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Sprejmejo se spremembe ter prečiščeno
besedilo statuta družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2006 se imenuje revizijska
hiša In Revizija, družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-pravnem sektorju.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava
Ob-18910/06
Na podlagi statuta družbe in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje
predsednik uprave družbe NFD Holding, finančna družba d.d., Ljubljana, Trdinova 4
3. sejo skupščine
družbe NFD Holding,
finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 7. 2006 ob
13. uri v Ljubljani, v sejni sobi družbe NFD
Holding d.d., v IV. nadstropju poslovne stavbe na Trdinovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter pristojne notarke.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalki glasov ter
pristojno notarko po predlogu uprave.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice
članom nadzornega sveta in upravi družbe NFD Holding, finančna družba d.d., in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in
konsolidirano letno poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2005, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi
nagrad članom nadzornega sveta.
2.1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe NFD Holding, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2005.
2.2. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2005 znaša
89,728.865,39 SIT, ostane nerazporejen.
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2.3. Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov
poslovanja izplača nagrada za uspešno
delo v letu 2005, in sicer v skupnem znesku 13,550.000 SIT bruto.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprememba obstoječih delnic v kosovne ter sprejem sprememb in dopolnitev
statuta družbe NFD Holding d.d.
4.1. Predlog sklepa:
1. Delnice družbe NFD Holding d.d. se
pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako,
da delnica z nominalnim zneskom 1.000
SIT postane 1 delnica.
2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta v predloženem besedilu, ki postanejo kot priloga sestavni del
tega sklepa.
4.2. Predlog sklepa: nadzorni svet se
pooblašča, da pod pogojem uvedbe eura,
v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave, in
skladno s tem spremeni statut.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe NFD Holding d.d.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe
NFD Holding d.d. za mandatno dobo od
dneva imenovanja se imenujejo:
– Miha Resman,
– Vito Verstovšek,
– Igor Kragelj,
– Milan Ževart.
Članu nadzornega sveta Mihi Dolinarju se zaradi poenotenja mandatov vseh
članov nadzornega sveta mandat uskladi
tako, da se ga za člana nadzornega sveta družbe imenuje za mandatno dobo od
29. 11. 2007 do izteka mandata ostalih
članov nadzornega sveta.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki
prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred
sejo skupščine pri upravi družbe tako, da
le-ta prijavo prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Pooblaščenci so dolžni
prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja
za udeležbo in glasovanje na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 na
istem mestu. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje
oziroma njihove zastopnike prosimo, da
prevzamejo glasovnice trideset minut pred
začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine,
vključno z letnim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja za leto
2005 ter spremembami in dopolnitvami
statuta, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe NFD Holding, finančna
družba d.d. na Trdinovi 4 v Ljubljani, od
dneva sklica naprej vsak delavnik med
10. in 12. uro.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Zoran Bošković, predsednik uprave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Ob-18523/06
V skladu s prvim odstavkom 300. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena
Statuta Komunale Nova Gorica d.d., Cesta
25. junija 1, Nova Gorica, objavlja uprava
nasprotni predlog oziroma nasprotni volilni
predlog delničarja Frančiščka Mohorko k 6.
točki dnevnega reda 12. redne skupščine
družbe Komunala Nova Gorica d.d., sklicane za 19. 7. 2006, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2006, Ob
17056/06, kot sledi:
6. točka se glasi: »Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta«
Predlog sklepa k 6. točki:
1. Ugotavlja se, da Roldo Boštjanu preneha mandat člana nadzornega sveta z
dnem 14. 10. 2006; za novega člana nadzornega sveta se za obdobje od dne 15. 10.
2006 do dne 14. 10. 2010 za 4-letno mandatno obdobje imenuje mag. Kralj Bojan, dipl.
inž., roj. 18. 2. 1951, stanujoč Gortanova
ulica 39, 5000 Nova Gorica.
2. S funkcije člana nadzornega sveta
družbe Komunala Nova Gorica d.d. se odpokliče mag. Davorina Mozetiča, univ. dipl.
ekon., Ulica XXX. divizije 18, 5250 Solkan;
za novega člana nadzornega sveta družbe
Komunala Nova Gorica d.d., se za 4 – letno
mandatno obdobje imenuje Karol Peter Peršolja, roj. 4. 2. 1963, stanujoč Grčna 73B,
5000 Nova Gorica.
Delničar v obrazložitvi navaja, da bo na
skupščini delničarjev dne 19. 7. 2006 ugovarjal predlogu sklicatelja skupščine in bo na
skupščini druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali proti predlogu sklicatelja
in za delničarjev nasprotni predlog. V zvezi
z razrešitvijo in imenovanjem novega člana
nadzornega sveta obrazložitev skladno s
301. členom ZGD ni potrebna.
Predlagani novi član Karol Peter Peršolja je po izobrazbi specialist managementa, njegove delovne izkušnje so opravljanje
funkcije direktorja komercialnega sektorja v
Elektro Primorska d.d. in je trenutno zaposlen v Elektro Primorska d.d., Nova Gorica.
Predlagani kandidat je dal soglasje k izvolitvi oziroma imenovanju.
Komunala Nova Gorica d.d.
direktor
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.
Ob-19183/06
Direktor Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., na podlagi ZGD
obvešča družbenike, da je družbenica Helena Leskovic v roku 7 dni od objave sklica
14. seje skupščine, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006, podala nasprotni predlog k dnevnemu redu skupščine
z utemeljitvijo:
Nasprotni predlog k točki 2.b. se glasi:
»Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2005 v višini 645,220.612,54 SIT
se razporedi v druge rezerve iz dobička.«
Utemeljitev: »Spremembe in dopolnitve
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A) (Uradni list RS, št. 90/05),
s katero je bila 1. 1. 2006 uvedena brezplačna elektronska izdaja uradnega glasila, kakor tudi Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 65/06) določajo nove okvire
poslovanja javnega podjetja. Smiselno bi
bilo, da javno podjetje ne bi bilo več v lasti

manjšinskih družbenikov. Realna možnost
za izpolnitev tega cilja je, da družba pridobi lastni poslovni delež kot pravni posel
kupoprodaje med družbeniki kot prodajalci
in družbo samo kot kupcem. Lastni delež
lahko družba pridobi, če ima sredstva za
kupnino in oblikovane rezerve za nakup
deleža. Pomemben del sredstev je bilančni
dobiček v višini 645,220.612,54 SIT. S sklepom skupščine, da se ta dobiček razporedi
v druge rezerve iz dobička, bo storjen prvi
korak pri realizaciji odkupa deležev manjšinskih družbenikov.«
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj

Zavarovanja
SV 1691/2006
Ob-19024/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1691/2006 z dne 26. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 37,89 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega
objekta na naslovu Grasellijeva 4, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 1192, k.o. Bežigrad,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, v lasti zastaviteljice Katarine Vinšek, Ljubljana, Grasselijeva
ul. 4, EMŠO 2803976505045, na podlagi
prodajne pogodbe za etažno lastnino z dne
24. 2. 2003, sklenjene s prodajalko Silvano
Cilenšek Palik, Tomišelj 17, Ig, z zemljiškoknjižnim dovolilom (brez datuma), zastavljeno v korist banke BKS Bank AG, St. Veiter
Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana
ali druge dogovorjene poslovne banke na
dan plačila, s pripadki.
SV 80/06
Ob-19025/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-80/06 z dne 27. 1. 2006, je bilo stanovanje E9, ki predstavlja dvosobno stanovanje v skupni izmeri 58,13 m2 neto površine,
vhod E, 3. nadstropje stanovanjsko-poslovne stavbe Savski kamen 1, ki obsega nasled
nje stanovanjske prostore: hodnik 4,38 m2,
dnevno sobo 18 m2, jedilnico 4,23 m2, kuhinjo 4,17 m2, spalnico 20,92 m2, kopalnico
3,43 m2, ložo 3 m2, in prostore, ki pripadajo stanovanju in niso njegov sestavni del:
shrambo št. E0 v izmeri 5,13 m2, parkirno
mesto št. 72 v 2. kleti stanovanjsko-poslovne stavbe Savski kamen 1, last Borko Mance, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja
št. 47/05-SK1 in aneksa št. 47/05-SK1-02 k
pogodbi o prodaji posameznega dela stanovanjsko-poslovne stavbe SK1 št. 47/05-SK1,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
207.700 CHF s pripadki.
SV 219/06
Ob-19026/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-219/06 z dne 15. 3. 2006, je bilo sta-
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novanje št. 2 v izmeri 30,86 m2, v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše na Kolodvorski ulici 21B, Slovenska Bistrica, stoječe
na parc. št. 1380/1 k.o. Slovenska Bistrica,
last Fluher Helene, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 3. 2004, overjene pri
notarki Jožici Škrk v Slovenski Bistrici, pod
št. OV-970/04 dne 10. 3. 2004, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 30.100
EUR s pripadki.
SV 478/06
Ob-19027/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 478/06, med upnikom
Kärntner Sparkasse AG Celovec, podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana
ter Černe Alešem, EMŠO 1305977500043,
stanujočem Gradnikova c. 127, Radovljica
in Novak Nensi, EMŠO 0408978505170,
stanujočo Cankarjeva ul. 4, Radovljica, oba
kot zastavitelja, je bilo stanovanje št. 7, ki
se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva ulica
31a, Radovljica, označeni z identifikacijsko
številko stavbe 00475 in zgrajeni na parc.
št. 279/29, stavbišče v izmeri 193 m2 k.o.
Radovljica, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, v skupni izmeri 64,60 m2 in
obsega dnevno sobo v izmeri 9,48 m2, sobo
v izmeri 12,25 m2, sobo v izmeri 15,57 m2,
kuhinjo v izmeri 10,98 m2, kopalnico in WC
v izmeri 4,09 m2, predsobo v izmeri 7,02 m2,
balkon v izmeri 3,47 m2 in klet v izmeri
2,27 m2, skupaj s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah in pripadajočim zemljiščem v višini 88/1000, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija,
enotna identifikacijska številka 1870718, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 79.200
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.
SV 1022/06
Ob-19028/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1022/06 z dne 23. 6. 2006,
je stanovanje številka 4 v izmeri 61,70 m2,
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Janka Puclja 9, 4000 Kranj,
stoječi na parc. št. 204/9, k.o. Klanec, last
zastaviteljice Mirjane Paulin, Ulica Janka
Puclja 9, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 14. 9. 1999, sklenjene s prodajalcema Markom in Darjo Jagodic, Ulica Janka
Puclja 9, Kranj, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
146.800,53 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z obrestno mero v višini 6 – mesečni CHF Libor + 1,70% letno, z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 30. 6. 2026, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 1029/06
Ob-19029/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1029/06 z dne 26. 6. 2006, je dvosobno stanovanje št. 46, v skupni izmeri
60,80 m2, v 7. nadstropju stan. bloka z ident.
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št. 244.ES, na naslovu Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, ki stoji na parc. št. 183/1 k.o.
Huje, last zastavitelja Miha Zupana, Ulica
Tončka Dežmana 8, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 22. 5. 2006, sklenjene
s prodajalcema Valenčak Karmen in Jagrič
Juretom, oba stanujoča Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 114.210 CHF
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 2,1% letno, z rokom vračila v 336
zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 30. 6. 2034,
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 987/2006
Ob-19030/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 987/2006 z dne
21. 6. 2006, so bile nepremičnine, stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Obrežna 76, v izmeri 45,95 m2,
stanovanje št. 4 v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Obrežna
76, v izmeri 45,95 m2, oba ležita na parceli
številka 82, pripisani k vložku številka 2492,
k.o. Studenci, katerih lastnik je Jožef Mlakar,
EMŠO 0802959500486, stanujoč Maribor,
Obrežna ulica 76, do celote in stanovanje
št. 3 v pritličju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Obrežna 76, v izmeri 44,82 m2, ki
leži na parceli številka 82, pripisani k vložku
številka 2492, k.o. Studenci, katere lastnica
je Marija Purgar, EMŠO 0308958505641,
stanujoča Maribor, Obrežna ulica 76, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
št. 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
SV 923/2006
Ob-19031/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 923/2006 z dne
22. 6. 2006, je triinpolsobno stanovanje
št. 2/I v izmeri 83,88 m², v stavbi v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 22 – parc. št. 1764/1
k.o. Maribor Grad, last Jocić Dragija, stan.
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 22, na temelju
prodajne pog. št. 372-03-767/1997-121 z
dne 5. 4. 2005, zastavljeno v korist Kärntner
Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.250 EUR s
pp, v SIT protivrednosti po sr. tečaju BS na
dan plačila.
SV 389/06
Ob-19032/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana
iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 389/06
z dne 23. 6. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 18, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe Dramlje 9b, 3222 Dramlje, ki stoji na parceli št. 1478/14, vpisani
v vl. št. 378 k.o. Dramlje, v skupni izmeri
40,40 m2, ki obsega naslednje prostore: kuhinjo 13,74 m2, sobo 11,54 m2, hodnik 5 m2,
kopalnico 5,05 m2, balkon 4,44 m2, druge
prostore 0,66 m2 in stanovanju sorazmeren del objektov, naprav in funkcionalnega
zemljišča, v lasti zastavitelja Hribernik Matjaža, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
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dne 21. 10. 2005, sklenjene med Košec Mileno, Dramlje 9b, Dramlje, kot prodajalcem
in Hribernik Matjažem, Marija Dobje 2a,
Dramlje, kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT, s pripadki.
SV 439/06
Ob-19033/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj opr. št. SV 439/06 z
dne 21. 6. 2006, je bila nepremičnina - stanovanje št. 3, v 1. etaži stanovanjske hiše v
Zagorju ob Savi, Polje 4, ki meri 87,20 m2,
last zastaviteljice Slavice Brezovac, EMŠO
2108962168313, stan. Levčeva ulica 14,
Domžale, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 12. 6. 2006, sklenjene med
Kotnik Angelo in Kotnik Karlom, obema kot
prodajalcema in Slavico Brezovac, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Volksbank
- Ljudska banka d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, matična številka 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.075
EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 524/06
Ob-19034/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-524/06 z dne 22. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 4 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na Jurčičevi cesti 2 v
Velenju, stoječim na parceli št. 1900, vpisani
v vl. št. 800 k.o. Velenje, last Petrič Boruta,
roj. 11. 9. 1968, Prešernov trg 12, 3325 Šoštanj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 75.550 CHF s
pripadki.
SV 401/06
Ob-19035/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike opr. št. SV 401/06 z dne 22. 6. 2006, je
bila nepremičnina - stanovanje št. 7, v izmeri 33,30 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju,
s pripadajočo kletjo, v stanovanjski hiši na
naslovu Gradišče 18a, Vrhnika, stoječi na
parc. št. 1935/17, parc. št. 1935/19, parc.
št. 1935/18, in parc. št. 1935/20, k.o. Vrhnika, ter solastništvo skupnih prostorov, delov,
objektov in naprav ter funkcionalnega zemljišča, last Lidije Škof, stan. Gradišče 18a,
Vrhnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6. 2006, zastavljena v korist
kreditodajalke SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, mat. št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.500 EUR,
s pripadki.
SV 481/06
Ob-19043/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV, 481/06 z dne 28. 6.
2006, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 24 v izmeri 66,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo št. 24, ki
se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Goriška ulica 7, stoječe na
parc. št. 178, k.o. Spodnje Radvanje, ki je
do celote last Franca Horvata, stan. Goriška ulica 7, Maribor, na podlagi pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, z dne 28. 3. 2000 in kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 8. 2001, zastavljena v
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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 35.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 548/06
Ob-19154/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-548/06 z dne 28. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 12 v 4. nadstropju v
izmeri 84,16 m2, v stanovanjski hiši Stantetova ulica 5, 3320 Velenje, stoječi na parceli št. 2427/5 k.o. Velenje, last Ibrahimović
Ahma in Ibrahimović Suade, stan. Stantetova ulica 5, 3320 Velenje, za vsakega
do ene polovice, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
77.500 CHF s pripadki.
SV 910/06
Ob-19157/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 910/06 z
dne 28. 6. 2006, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje številka 1 v izmeri
70,45 m2, v pritličju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica Staneta Severja 8, zgrajene
na parceli številka 1620, katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Broker B.B. d.o.o. do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1993, sklenjene med njim kot kupcem in med Škrlovnik
Petro in Škrlovnik Leonom kot prodajalcema,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja v višini 271.000 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 20. 6. 2016 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
PPN 72/2006
Os-18406/06
To sodišče je s sklepom z dne 31. 5.
2006 pod opr. št. Ppn 72/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Merit
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
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Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(31. 5. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Melisa d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130,
– Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Ljubljana, Letališka 3,
– Porsche Leasing SLO d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 74,
– Termotehnika d.o.o., Novo mesto, Pod
Trško goro 83,
– Košir Mirjana, Sosterska 38d, Ljubljana, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 31. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
St 28/2001
Os-18407/06
To sodišče je s sklepom St 28/2001 dne
15. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Sloga d.o.o. – v stečaju,
Moste 2a, Komenda.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006
St 39/2004
Os-18408/06
To sodišče je s sklepom St 39/2004 dne
15. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom A in S d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Celovška 206, 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 15. 6. 2006
Ppn 66/2006
Os-18409/06
To sodišče je s sklepom z dne 24. 5. 2006
pod opr. št. Ppn 66/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom BIRO
71, družba za inženiring in projektiranje,
d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(24. 5. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimilijan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Poštna banka Slovenije, d.d., Bančna
skupina Nove Kreditne banke Maribor, d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
– Posojilnica Bank Pliberk, zadruga z
omejeno odgovornostjo, Völkermarkter
Strasse/Velikovška c. 1, A-9150 Bleiburg/Pliberk, Republika Avstrija,
– Afaktor, finančna družba za faktoring,
d.o.o., Dalmatinova 7, Ljubljana,
– Miloš Musulin kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
St 115/2006
Os-18410/06
To sodišče, je s sklepom št. 115/2006
dne 19. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom PRIMC d.o.o., frizerske in
brivske storitve, Žabarjeva ulica 6, Ljubljana, matična številka: 5556791, davčna
številka: 61814105.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič 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 13.30 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
19. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
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St 32/2006
Os-18411/06
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 32/2006 dne 16. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Laran, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Klemenčičeva 18, Maribor, šifra dejavnosti: 52.482, matična številka: 1646605,
davčna številka: 14414511.
Odslej firma glasi Laran, podjetje za
trgovino in storitve d.o.o. Klemenčičeva
18, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, p. Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. 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 za pravne
osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2006
St 52/2006
Os-18412/06
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 52/2006 dne 19. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom HIP
gradnje, inženiring, storitve in promet z
nepremičninami d.o.o., Cesta na Žavcerja 69, Bresternica, šifra dejavnosti: 70.110,
matična številka: 1733117000, davčna številka: 80589880.
Odslej firma glasi HIP gradnje, inženiring,
storitve in promet z nepremičninami d.o.o.,
Cesta na Žavcerja 69, Bresternica – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. 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 za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2006 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006

St 49/2006

Št.
Os-18413/06

I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 49/2006 dne 19. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Flocvet d.o.o., Fram 43, Fram, šifra dejavnosti: 52.482, matična številka: 5787963,
davčna številka: 15944140.
Odslej firma glasi Flocvet d.o.o. – v stečaju, Fram 43, Fram – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. 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 za pravne
osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna
številka odobritve 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj dolgove takoj
poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006
St 48/2005

Os-18515/06

To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 48/2005 z dne 16. 6. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Promart
Inženiring, proizvodnja, turizem d.o.o.,
Kranjska cesta 2, Šenčur.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 6. 2006
St 29/2004

Os-18516/06

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom AS Prom
d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Bežigrad 6,
za dne 11. 9. 2006 ob 13.40, v razpravni
dvorani št. I., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
St 36/2006

Os-18517/06

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Nastja, Nastja Klevže s.p.,
Mlinska ulica 22, Maribor, s šifro dejavnosti: 52.463, matično številko: 1645331 in
davčno številko: 80340644 se v skladu s
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2006
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St 69/2005
Os-18518/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Rajh, družba za storitve in trgovino
d.o.o., Betnavska 63, Maribor – v stečaju,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2006
St 77/2004
Os-18521/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2004 sklep z dne 23. 6. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mizarstvo-montaža Kuraj Bojan s.p., Žibernik 17, Rogaška Slatina – v stečaju
(matična številka: 5962990, ID št. za DDV:
SI62313835), se zaključi v skladu z določili
169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mizarstvo-montaža Kuraj Bojan s.p., Žibernik 17, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka:
5962990, ID št. za DDV: SI62313835), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2006
St 87/2006
Os-18542/06
To sodišče je s sklepom St 87/2006 dne
22. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mercon d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 8, matična številka
5556520, številka reg. vložka 11456300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani
št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
St 60/95
Os-18543/06
To sodišče je s sklepom St 60/95 dne
20. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom TGP Medijske toplice d.d. – v
stečaju, Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
St 46/2005
Os-18544/06
To sodišče je s sklepom St 46/2005 dne
21. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Central Plus d.o.o. – v stečaju,
Dalmatinova 15, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2006
St 118/2005
Os-18545/06
To sodišče je s sklepom St 118/2005 dne
15. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Igor Vene s.p. Trgovina Vene,
Peričeva 17, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006
St 166/2004
Os-18546/06
To sodišče je s sklepom St 166/2004
dne 20. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Benten Trgovina in storitve d.o.o., Kukmaka 1, Velike Lašče,
davčna številka 35685778, matična številka
1537806.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
St 100/2006
Os-18547/06
To sodišče je s sklepom St 100/2006
dne 22. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Klima Cerar montaža in
trgovina d.o.o., Vir, Zoisova 5, Domžale,
matična številka 5747384, šifra dejavnosti
29.230, davčna številka 39973948.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. IV/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
St 93/2006
Os-18548/06
To sodišče je s sklepom St 93/2006
dne 22. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GEA-SOL Razvoj, proizvodnja in trženje d.o.o. – v likvidaciji,
Brnčičeva 13, Ljubljana, matična številka
1618962, davčna številka 21579997, vložna
št. 13542200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše 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
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senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 9. 2006 ob 11.30 v razpravni dvorani
št. 1/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2006
St 67/2004
Os-18549/06
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Bedič Vojko s.p. – v stečaju, Splošno ključavničarstvo, Murska
Sobota, Cankarjeva 28, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 6. 2006
St 2/2006
Os-18550/06
To sodišče je v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Astoria 2001, gostinstvo, posredništvo, nepremičnine,
d.o.o., Bevkov trg 2, Nova Gorica, 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 tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 6. 2006
St 98/2006
Os-18809/06
To sodišče je s sklepom St 98/2006 dne
22. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Archforum, raziskovanje, projektiranje, inženiring, d.o.o., Parmova
53, Ljubljana, matična številka 5798396,
šifra dejavnosti 73102, davčna številka
30255481.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2006 ob 11.15 v razpravni dvorani
št. I/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
PPN 103/2006
Os-18810/06
To sodišče je s sklepom z dne 7. 6. 2006
pod opr. št. PPN 103/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Darty - M
Trgovsko podjetje d.o.o., Jamnikarjeva
ul. 1, Ljubljana, matična številka: 5926084,
šifra dejavnosti: F/45.210 splošna gradbena
dela, davčna številka: 67719830.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 5. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Sector Trade d.o.o. Ljubljana,
– Ganamm d.o.o. Ljubljana,
– Kamnolom Verd d.o.o. Vrhnika,
– Vele d.d. Domžale,
– Rujovič Sabit, Marije Hvaličeve, Ljubljana, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
St 117/2006
Os-18811/06
To sodišče je s sklepom St 117/2006
dne 23. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avto - Mobil, trgovina in
zastopstva, d.o.o., Dolenjska c. 242 B,
Ljubljana, matična številka: 5319587, šifra
dejavnosti: 50.102.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 11.30 v razpravni dvorani
št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2006
St 145/2004
Os-18812/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Virma, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o., Brunšvik 67,
Rače, v stečaju, se v skladu s 169/I členom
ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006
St 41/2006
Os-18813/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 41/2006
z dne 1. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Varcommerce proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Prisojna 55, Maribor, šifra dejavnosti: 28.110,
matična številka: 5772222, davčna številka:
36939609 ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
– Varkom d.o.o., Prisojna 55, Maribor,
– Kana d.o.o., Majora Gavriloviča 25,
Niš, Črna Gora,
– Duh Irena s.p. Pila, Kozinova 9, Maribor,
– Državno pravobranilstvo RS, Zunanji
oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– Slobodan Gašpar, Mladinske ul. 4, Kidričevo – predstavnik delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. 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 za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2006

Št.

St 156/2004
Os-18814/06
Razreši se začasna zastopnica, dolžniku Cvetku Milanu s.p., Maribor, odvetnica
Ljubica Kočnik-Jug, Partizanska 23 iz Maribora, v stečajni zadevi, vodeni pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. St
156/2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2006
St 37/2005
Os-18815/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Bomex, Podjetje za
zastopanje in posredovanje pri prodaji
blaga, d.o.o., Nova Gorica, Bratov Hvalič
24, Nova Gorica, zunaj naroka dne 23. 6.
2006 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Bomex, Podjetje za zastopanje in posredovanje pri prodaji blaga, d.o.o., Nova
Gorica, Bratov Hvalič 24, Nova Gorica,
davčna številka 3893565, matična številka
5325765, vložna številka 10066700, šifra
dejavnosti 51.420, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10066700 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od
objave tega sklepa. Morebitno pritožbo se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh
od prejema pisnega odpravka tega sklepa
oziroma od nabitja sklepa na sodno desko.
Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 6. 2006
St 25/2006
Os-18818/06
To sodišče je s sklepom St 25/2006 dne
19. 6. 2006 zavrnilo predlog dolžnika za
sklenitev prisilne poravnave in po uradni
dolžnosti začelo stečajni postopek nad dolžnikom Emona blagovnica Bežigrad d.d.,
Dunajska c. 49, Ljubljana, matična številka
5302021, šifra dejavnosti 52.120.
Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Brane Gorše iz Ljubljane, dosedanji upravitelj prisilne poravnave.
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).
Terjatve, prijavljene na oklic za sklenitev
prisilne poravnave se štejejo, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 10. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22.
6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2006

Izvršbe
In 2006/00040
Os-17332/06
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnice Capl Rebeke, ki jo zastopa
zakonita zastopnica in mati Capl Anamarija, obe stanujoči Gubčeva 9, Krško, ki ju po
odločbi Bpp št. 450/2005 zastopa odvetnik
Izet Hodžić iz Brežic, zoper dolžnika Capl
Darka, Cesta 4. julija 48, Krško, zaradi izterjave preživnine v znesku 837.810 SIT s
pp, po sodnem izvršitelju Robertu Dornu iz
Krškega, dne 6. 6. 2006 zarubilo nepremičnino, to je 1/2 nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer trisobno stanovanje št. 10, v III. nadstropju stanovanjskega
objekta v Krškem, Cesta 4. julija 48, Krško,
v izmeri 72,27 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnica zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 12. 6. 2006
In 2005/01015
Os-8829/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 5. 2005, opr. št. I 2005/05028, je
bil dne 18. 1. 2006 opravljen v korist upnika
Vegrim d.o.o., Medvedova c. 25, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši na naslovu Alešovčeva
34, Ljubljana, last dolžnika: Ružič Alojzija in
Anton, Alešovčeva 34, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2006
In 2005/01658
Os-16520/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 20. 10.
2005, opr. št. 0003 Ig 2005/08059, je bil dne
4. 1. 2006, v zadevi Ig 2005/08059, opravljen rubež stanovanja št. 103 na naslovu
Steletova ul. 2, Ljubljana, v korist upnika
etažni lastniki, Steletova 2, Ljubljana, ki je
last dolžnika Terzić d.o.o., Steletova 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2006
In 2004/01487
Os-17331/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 17. 5. 2005, je bil dne 22. 3.
2006 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Ruski car z.o.o., Bratovševa
ploščad 30, Ljubljana, rubež nepremičnine
– stanovanja št. 10, v 2. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Bratovševa
pl. 19, Ljubljana, v neto površini 29,61 m2,
bruto površine 34,5 m2, last dolžnika Ozmec Marjana-Borisa, Bratovževa ploščad
19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2006
In 251/2005
Os-17016/06
1. Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 26. 4. 2006, s
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pričetkom ob 15. uri, v zadevi In 2005/251,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper dolžnika Koren Cirila, Razlagova 12, Murska
Sobota, za upnika Stanovanjski sklad RS,
javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Plešec Špela, Dunajska
21, Ljubljana, v kraju Razlagova 12, Murska
Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti: Franca
Pušenjaka – izvršitelja, Cirila Korena – dolžnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 12, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 431, ki je vpisana pri vl. št. 3963, k.o. Murska Sobota, na
naslovu Razlagova ulica 12, Murska Sobota, v skupni izmeri 58,79 m2, kar predstavlja kuhinjo, dve sobi, kopalnico, hodnik in
balkon.
In 2006/00026
Os-17568/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 5. 2006, opr. št. In 2006/00026, je
bil dne 5. 6. 2006 opravljen rubež enosobnega stanovanja št. 17, v 5. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu NHM 17, Sevnica, vhod 1, v bruto izmeri 46,66 m2 in neto
izmeri 44,55 m2, s pripadajočo kletjo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 13. 6. 2006
In 125/2005
Os-16638/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju In 125/2004 z dne
13. 9. 2004, ki je postal pravnomočen 18.
11. 2004, je bilo zarubljeno stanovanje v
stanovanjski stavbi v Velenju, Stanetova ul.
11, v II. nadstropju v velikosti 73,37 m2, last
dolžnika Previšič Sebastjana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 136/IX-92A, sklenjene med Rudnikom
lignita Velenje kot prodajalcem in Previšič
Sebastjanom kot kupcem, dne 31. 9. 1992.
Stanovanje je zarubljeno v korist upnika
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 158.830
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 6. 2006
In 164/2005
Os-16639/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju In 164/2005 z dne
9. 2. 2005, ki je postal pravnomočen 27.
11. 2005, je bilo zarubljeno stanovanje v
stanovanjski stavbi v Velenju, Stanetova ul.
11, v II. nadstropju v velikosti 73,37 m2, last
dolžnika Previšič Sebastjana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 136/IX-92A, sklenjene med Rudnikom
lignita Velenje, kot prodajalcem in Previšič Sebastjanom, kot kupcem, dne 31. 9.
1992.
Stanovanje je zarubljeno v korist upnika
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 158.830
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 6. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1778/2005
Os-38060/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
25. 7. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Dane Latinovič Kaiser, Celje,
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Maistrova 4, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10. 1992, za stanovanje št. 127, v IV. nadstropju, v stanovanjski
hiši Celje, Pod lipami 8, v izmeri 53,80 m2,
z loggio v izmeri 3,50 m2, kletjo v izmeri
2,50 m2, vpisanem pri podv. št. 2543/9, k.o.
Ostrožno, sklenjene med Etol IFF Celje, kot
prodajalcem in Čazimi Isenom in Čazimi Danico, Pod lipami 8, Celje, kot kupcema. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka
izgubljena. Pri podvl. 2543/9, k.o. Ostrožno
se zahteva vknjižba lastninske pravice za
Latinovič Kaiser Dano, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2006
Dn 7131/2005
Os-16972/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
13. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Bizjak Marjance, Brodarjeva 12,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1999, za stanovanje v
stanovanjski stavbi Celje, Gregorčičeva 4,
stoječe na parc. št. 2099, ident. št. 17089.
S, identifikacijska št. posameznega dela 3.E
v vl. št. 2044/3, sklenjene med prodajalcem
Eurocomp d.o.o. Celje in kupcem Proline
d.o.o., Stegne 11, Ljubljana.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za stanovanje št. identifikatorja 3.E s površino 68,34 m2
v vl. št. 2044/3 k.o. Celje, na naslovu Gregorčičeva 4, Celje, se zahteva v korist Bizjak
Marjance, Brodarjeva 12, 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 lastnine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2006
Dn 271/2002
Os-17041/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s
sklepom z dne 15. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Kožuh Marije,
Na zelenici 3, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne in izročilne pogodbe z dne 4.
10. 1994, za enosobno stanovanje v stanovanjski stavbi Celje, Na zelenici 3, v obsegu
32 m2, s kletjo št. 9, v izmeri 2 m2, v vl. št. E
24 – B/II, k.o. Celje, sklenjene med Racman
Alojzijo, Na zelenici 9, Celje, kot prodajalko
oziroma izročevalko in Kolar Marijo, Na zelenici 3, Celje, kot kupovalko oziroma prevzemnico.
Po izjavi predlagateljice je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za enosobno
stanovanje v stanovanjski stavbi Celje, Na

zelenici 3, v obsegu 32 m2, s kletjo št. 9, v
izmeri 2 m2, v vl. št. E 24 – B/II, k.o. Celje,
se zahteva v korist Kožuh Marije, Na zelenici 3, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2006
Dn 3703/2005
Os-14171/06
Okrajno sodišče v Domžalah na pedlog
predlagatelja Rus Slavka, Krožna pot 20,
Prelog, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe z dne 8. 9. 1980 in vknjižbenega dovoljenja po kupni pogodbi z dne 8. 9. 1980, o
nakupu parcele. št. 110/94, k.o. Ihan.
Listini, katerih izvirnika sta se izgubila,
so sklenili Brigelj Ivan in Brigelj Minka, takrat stanujoča Domžale, Lobodova 11, sedaj
Prelog, Prečna pot 7, kot prodajalca ter Horvat Metod in Horvat Gabrijela, takrat stanujoča Ljubljanska 41, Kamnik, sedaj Prelog,
Krožna pot 20, kot kupca.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Rud Slavka, Rus Renate, Peršin
Gabrijela ter Peršin Marije, vsi na naslovu
Krožna pot 20, Prelog, za vsakega do 1/4,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 7. 1995, sklenjene med prodajalcema
Horvat Metodom in Horvat Gabrijelo, oba
Krožna pot 20, Prelog ter kkupci Slavkom
Rusom in Renato Rus, takrat Dunajska
105, Ljubljana ter Gabrijelom Peršinom in
Marijo Peršin, takrat Ulica bratov Babnik
26, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 5. 2006
Dn 880/2006
Os-14172/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Špele Krevs, Bolkova ulica
58, Homec, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne
pogodbe z dne 31. 3. 2003, ki so jo sklenili
Jerko Oršič, Tomaž Oršič, mld. Tine Zajšek
ter mld. Tom Zajšek, pri čemer je mladoletni
stranki zastopal skrbnik in zakoniti zastopnik Stojan Zagorc kot prodajalci in Nedeljko Krevs ter Špela Krevs kot kupca.
Predmet pogodbe je parc. št. 455/4, k.o.
Homec, v naravi njiva v izmeri 361 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 3. 2003, ki so jo sklenili
Jerko Oršič, Tomaž Oršič, mld. Tine Zajšek
ter mlad. Tome Zajšek, pri čemer je mladoletni stranki zastopal skrbnik in zakoniti
zastopnik Stojan Zagorc kot prodajalci in
Nedeljko Krevs ter Špela Krevs kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva ozi-
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roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 5. 2006

Št.

nasip 28 (sedaj vpisano v podvl. št. 576/34,
k.o. Poljansko predmestje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006

Dn 5149/2004
Os-14488/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Miloša in Jeke Savić, oba
Krakovska cesta 10/b, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin –pogodbe št. 651/76 z dne 29. 3.
1976, sklenjene med prodajalcem Splošno
gradbeno podjetje SGP Graditelj Kamnik ter
kupcema Košenina Vekoslavom in Košenina Ljudmilo, kupoprodajno pogodbo z dne
12. 11. 1981, sklenjene med prodajalcema
Košenini Vekoslavom in Košenina Ljudmilo in kupcem Silvo Drobež, kupoprodajno
pogodbo z dne 6. 6. 186, sklenjeno med
prodajalcem Silvo Drobež in kupcem Miketič
Lilijano, roj. Boc.
Predmet pogodbe je nepremičnina – stanovanje v 5. etaži in pomožni prostor v 1.
etaži, skupaj v izmeri 53,76 m2, identifikacijska številka dela stavbe 04137/026, na naslovu Krakovska cesta 10/b, Domžale, v stanovanjski stavbi, ki stoji na parc. št. 4641/3,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev na podlagi listin, katere vzpostavitev se zahteva ter prodajne
pogodbe z dne 30. 6. 1987, sklenjene med
Miketič Lilijano, kot prodajalko ter Hadžić
Sulejmanom in Hadžić-Kopular Ivko, kot
kupcema ter na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8. 1996, sklenjene med
Hadžić Sulejmanom in Hadžić Ivko, kot
prodajalcema ter Savić Milošem in Sović
Jeko, kot kupcema
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 5. 2006

Dn 6622/2004
Os-16401/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Žaucerja, Majeričeva ul. 8, Maribor, ki ga zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 17, na naslovu Majeričeva 8, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek
št. 3227/17, k.o. Pobrežje, dne 8. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 6622/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 412/93 z dne 10. 11. 1993, o prodaji
dvosobnega stanovanja št. 17, na naslovu
Majeričeva 8, v Mariboru, parc. št. 1058/3,
sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 3227/17, k.o. Pobrežje, sklenjene
med Tovarno Dušika Ruše – storitve, podjetje za opravljanje pomožnih proizvodnih
in drugih storitev d.o.o., kot prodajalcem in
Jožefom Žaucerjem, Majeričeva 8, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupca za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2006

Dn 11411/2006
Os-15737/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Žive Rogelj,
Dražgoška ul. 5, Kranj, ki jo zastopa notarka
Majda Lokovšek iz Domžal, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v
podvl. št. 576/34, k.o. Poljansko predmestje,
dne 22. 5. 2006 pod opr. št. Dn 11411/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 26. 5. 1993,
sklenjene med Kratovec Nado, roj. 9. 2.
1944, Tbilisijska 28, Ljubljana, kot darovalko in Sabino Kratovec, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, kot obdarjenko, za stanovanje
št. 33/6, v 6. stan. etaži, stopnišče 1, stolpnica B, v stan. objektu na Ambroževem
trgu v Ljubljani, Poljanski nasip 28 (sedaj
vpisano v podvl. št. 576/34, k.o. Poljansko
predmestje),
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7.
1999, sklenjene med Sabino Senčar, roj.
Kratovec, Poljanski nasip 28, Ljubljana, kot
prodajalcem in Tomaž Rogljem ter Živo Rogelj, oba Dražgoška 5, Kranj, kot kupcema,
za stanovanje št. 33/6, v VI. stan. etaži,
stopnišče 1, stolpnica B, v stan. objektu
na Ambroževem trgu v Ljubljani, Poljanski

Dn 3679/2006
Os-16402/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana
Glažarja, Principova ul. 3, Maribor, ki ga
zastopa notar Friderik Bukovič iz Maribora,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju oziroma poslovnem prostoru na naslovu
Miklošičeva ul. 4, Maribor, vpisanem v z.k.
podvložek št. 692/4, k.o. Maribor Grad, dne
11. 5. 2006, pod opr. št. Dn 3679/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z
dne 2. 10. 2000, o prodaji stanovanja oziroma poslovnega prostora v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, Miklošičeva ul.
4, v Mariboru, pripisane z.k. vl. št. 692, sedaj podvložek št. 692/4, k.o. Maribor Grad,
sklenjene med Primožem Hohnjecem, Krčevinska 61, Maribor, kot prodajalcem in
Milanom Glažarjem, Principova 3, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice za to stanovanje na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2006
Dn 12745/2005
Os-16403/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cirila Vrbančiča,
C. proletarskih brigad 63, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 45,
na naslovu C. proletarskih brigad 63, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek št. 1673/58,
k.o. Spodnje Radvanje, dne 11. 5. 2006, pod
opr. št. Dn 12745/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 13. 3. 1992,
sklenjene med Ivano Kaiser, Cesta proletarskih brigad 63, Maribor, kot darilodajalko
in Ozvaldo Kobše, Trg Dušana Kvedra 14,
Maribor, kot darilojemalko, s katero je darilodajalka podarila in izročila darilojemalki
enosobno stanovanje št. 45, v III. nadstropju, stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta
proletarskih brigad 63, parc. št. 80/4, sedaj
vpisanem v z.k. podvložek 1673/58, k.o.
Spodnje Radvanje in na njem dovolila vpis
lastninske pravice na ime darilojemalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2006
Dn 5059/2006
Os-16404/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miroslava
Kirbiša, Ul. Veljka Vlahoviča 63, Maribor,
ki ga zastopa Idila nepremičnine, Damijan
Kokol s.p., Partizanska c. 24, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 10, Ul. Veljka Vlahoviča 63, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek št. 2983/96, k.o.
Pobrežje, dne 11. 5. 2006, pod opr. št. Dn
5059/2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2585/1-06/93 z dne
19. 10. 1993, o prodaji stanovanja št. 10, v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Ul. Veljka Vlahoviča 63, parc. št. 867/3, sedaj vpisanem v z.k. podvložek št. 2983/96,
k.o. Pobrežje, sklenjene med prodajalcem
Slovenske železnice Ljubljana p.o. Ljubljana, Kolodvorska ul. 11 in kupcem Kirbiš Miroslavom, Ul. Veljka Vlahoviča 63, Maribor,
s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2006
Dn 13468/2005
Os-17295/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Albine
Vajda, Rošpoh 39b, Kamnica, za vknjižbo
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lastninske pravice, na stanovanju št. 215,
Trg Dušana Kvedra 15, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek št. 1798/2, k.o. Spodnje Radvanje, dne 8. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 13468/2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 68 z dne
2. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 215, v
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Trg
Dušana Kvedra 15, sedaj vpisanem v z.k.
podvložek št. 1798/2, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Podružnica
Maribor, kot prodajalcem in Albino Vajda, kot
kupovalko in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupovalke
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2006
Dn 15194/2004
Os-17299/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Klavdije
Kuri, Goriška ul. 15, Maribor, ki jo zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 7, Goriška 15, Maribor,
vpisanem v z.k. podvložek št. 1801/7, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 8. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 15194/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe z dne 24. 9. 1993,
o prodaji enosobnega stanovanja št. 7, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška 15, sedaj vpisanem v z.k. podvložek
št. 1801/7, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, kot prodajalcem in Anico Pojmon,
Goriška 15, Maribor, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2006
Dn 2651/05
Os-17564/06
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Adila Trgo, Bistrica pri Tržiču, Bistrica 39,
Tržič, ki ga zastopa RUJ nepremičnine, Jernej Suša s.p., Partizanska 37a, Sežana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne
pogodbe št. 05K-1176/BM/8 in št. 1626/87 z
dne Mostar, 25. 8. 1987 in kupoprodajne pogodbe št. 05K-1423/BM/87 z dne Sežana,
23. 10. 1987, ki ju je družba SOUR APRO
Hercegovina, Kragujevačka bb., Mostar, RO
Spoljna trgovina, ki jo je takrat zastopal direktor R.O. Muratović Miladin (kot izhaja
iz priloženega potrdila o pravnem nasledstvu ima tu navedena družba sedaj naziv:
APRO Export – Import d.d. Mostar, Krpića
3, 88000 Mostar, Bosna in Hercegovina) kot
kupec sklenila s prodajalcem SGP Kraški
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zidar n. sol. o. iz Sežane (sedaj SGP Kraški zidar d.d. Sežana, Kolodvorska ulica 1,
6210 Sežana), katerih predmet je poslovni
prostor št. 25, 26 in 27 v nadstropju objekta
»B« OSTGD suhozemni terminal v Sežani,
sedaj označen kot en »poslovni prostor z ID
št. 980/14 v izmeri 78,53 m² z oznako E/14
(pred preoštevilčbo E/26 v izmeri 78,85 m²)
v I. nadstropju poslovne stavbe v Sežani,
na naslovu Partizanska cesta št. 109, stavba stoječa na parc. št. 3878/3 k.o. Sežana, vpisan pri zemljiškoknjižnem podvložku
št. 2790/46 k.o. Sežana«.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodb, sklenjenih dne 25. 8. 1987
in 23. 10. 1987 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
Dne 13. 6. 2006
Dn 340/2006
Os-15722/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
9. 5. 2006, št. 360/2006, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 14. 9. 1993, št. 48/93, sklenjene
med Konus, kemijska in usnjarska predelovalna industrija d.o.o., Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Marijo Kokotec, kot
kupcem. Pogodba se nanaša na prodajo
stanovanja, v izmeri 27,97 m², Slomškova ulica 7a, Slovenske Konjice, št. 8.E,
vpisanega v vl. št. 2000/8, k.o. Slovenske
Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagateljev postopka Marije Trupi in Edvarda
Trupija izgubila. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljev Marije Trupi, EMŠO
0101944505416 in Edvarda Trupija, EMŠO
0905944500048, oba stanujoča Lipoglav
26a, Loče, za vsakega do ½.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 23. 5. 2006
Dn 4784/2005
Os-17420/06
Okrajno sodišče v Velenju v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Ferida Musića iz Velenja, Koželjskega 5, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. KUP-152/77 z
dne 11. 7. 1977, o prodaji dvosobnega stanovanja št. VI/49, v izmeri 53,59 m2, v objektu bloka D-3, zgrajenega na parc. št. 2397/4,
3318/3, 3577/3, 3321/2, 3319/2, k.o. Velenje.
Stanovanje je v zemljiško knjigo vpisano
v vl. št. 3234, k.o. Velenje, s parc. št. 49.E.
Stranki kupoprodajne pogodbe sta Gradbeno industrijsko podjetje Vegrad Velenje
– TOZD Gradbena operativa, ki ga zastopa
v.d. direktorja Jože Rajer, inž. org. dela, kot
prodajalec in Berta Rebol, tedaj stanujoča
Doberteša vas 8, Šempeter v Savinjski dolini, kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ferida Musića iz Velenja, Koželjskega
5, EMŠO 1106965102392, do celote.

Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 6. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
In 2005/00015
Os-17301/06
Okrajno sodišče v Idriji je po okrajnem
sodniku Eriku Rusu v izvršilni zadevi upnic:
1. mld. Ivane Sedej, ki jo zastopa zakonita
zastopnica mati Breda Sedej in 2. Brede
Sedej, obe stanujoči Chengdujska 10, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Jelena Trunkl iz
Nove Gorice, zoper dolžnika Ivana Sedeja, Dolenji Novaki 1, Cerkno, začasno neznano kje na Madagaskarju, na podlagi 5.
točke drugega ostavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku
Ivanu Sedeju postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Irmo Rupnik Prelovec iz Idrije,
Prelovičeva 5.
Imenovana začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 8. 6. 2006
P 25/2006
Os-16637/06
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču, v pravdni zadevi
tožeče stranke Janeza in Cecilije Kunšek,
oba stanujoča Čanje 6a, p. Blanca, ki ju
zastopa odv. Franc Pipan iz Sevnice, zoper toženo stranko neznani dediči po pok.
Karlu Abramu in pok. Angeli Abram, zadnji
znan podatek o prebivališču je Rue 2, Nr.
20, Cite Minims, La Machine Nievre, Francija, zaradi ugotovitve lastninske pravice in
izstavitve listine, pct. 1,000.000 SIT je dne
2. 6. 2006 sklenilo, da se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP toženi stranki neznanim dedičem po pokojnem Karlu Abramu in
pok. Angeli Abram, nazadnje stanujoča Rue
2, Nr. 20, Cite Minims, La machine Nievre,
Francija, postavi začasni zastopnik odvetnik
Branko Derstvenšek iz Sevnice, Glavni trg
27, ki bo zastopal toženo stranko vse dokler
ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler pristojen organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 6. 2006
I 2002/01108
Os-1996/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS št. 96/99), v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS št. 51/98 do 16/04), dolžniku
Izidorju Peternelju, Hotavlje 24, Gorenja
vas, v izvršilni zadevi I 2002/01108, zaradi
izterjave 544.418 SIT s pp, postavilo začasnega zastopnika Petra Osolnika, odve-
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tnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik
bo zastopal dolžnika v postopku, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 20. 1. 2006
I 2005/00152
Os-4689/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 96/99), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98), dolžniku Izidorju
Peternelju, Hotavlje 24, Gorenja vas, v izvršilni zadevi I 2005/00152, zaradi izterjave 1,063.643 SIT s pp, postavilo začasnega zastopnika Petra Osolnika, odvetnika iz
Škofje Loke. Postavljen zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavljen skrbnik.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 2. 2006

Oklici dedičem
D 292/2005
Os-15707/06
Dne 7. 2. 2005 je umrl Jožef Papež, roj.
23. 2. 1923, nazadnje stan. Čreškova 23,
Nova Cerkev, oskrbovanec Trubarjevega
doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pok. Jožefu Papežu,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo podpisanemu sodišču.
Po poteku oklicnega roka bo sodišče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Papežu
nadaljevalo in ga zaključilo glede na znana
dejstva.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2006
D 528/2004
Os-9101/06
Omahen Anton iz Pomjana 35, Šmarje, je
dne 1. 1. 1977 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2006
D 508/2004
Os-9102/06
Jurinčič Nazarij – Lazar iz Boršta 63, Marezige, je dne 1. 1. 1947 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.
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Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2006
D 458/2004
Os-9103/06
Viler Marina hči Dominika, iz Koštabone
39, Šmarje, je leta 1925 umrla in ni zapustila
oporoke. Do dediščine ima pravico zapuščinski pravnuk Viler Giordano.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljena skrbnica Albina
Markežič, Vojkova 14c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2006
D 448/2005
Os-9104/06
Grzetič Franc od Ludvika iz Podgorja, je
dne 14. 7. 2004 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2006
D 532/2002
Os-9194/06
Barbo Ana hči Jožefa, neznanega bivališča, je dne 1. 1. 1966 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2006
D 170/2003
Os-9325/06
Čok Francesco od Antonia, iz Plavij 144,
Škofije, je dne 22. 11. 1934 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2006
D 198/2004
Os-9326/06
Ialsoveczy Maria iz Trsta, Via Scrocola
2/3, je dne 11. 11. 1953 umrla in ni zapustila
oporoke.
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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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2006
D 512/2005
Os-14707/06
Furlanič Albert iz Zgornjih Škofij 14, je
dne 22. 11. 2002 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2006
D 186/2004
Os-16982/06
Franca Josip iz Poletičev 32, Gračišče, je
dne 4. 4. 1923 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 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 663/2005
Os-16980/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 16. 11. 1959
umrli Rijavec Antoniji roj. Oberdank, roj.
20. 5. 1885, iz Oseka 52.
Za dedovanje po zakonu bi po zapustnici
prišli v poštev zap. vnukinja Ivanka Vendramin roj. Batič, mož zap. pok. vnukinje Neve
Batič – Hrabroslav Gerljevič in sin zap. pok.
vnukinje Neve Batič – Andrej Gerljevič ter
morebitni potomci zap. pok. hčerke Leopolde Batič, katera je živela v Italiji oziroma v
Angliji ter morebitni drugi zap. otroci oziroma
njihovi potomci (pokojna je bila v drugo poročena z Rijavec Jožefom) iz Oseka.
Glede na to, da po zapustnici niso znani
vsi dediči, sodišče poziva vse morebitne
dediče po njej, da se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču, sicer bo po preteku enoletnega roka
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2006
D 642/2005
Os-17562/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Špacapan Hermanu, od Štefana, roj. 25. 11. 1909, upokojencu iz Nove Gorice, Cankarjeva ul. 34,
državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, njegovi zakoniti dediči pa niso znani. Po izjavi
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oporočnih dedičev, naj bi imel zapustnik
brata, ki je že pokojni, živel pa je na območju Republike Hrvaške. Slednji naj bi imel
hčerko, katere ime, priimek in točen naslov
ni znan. Glede na navedeno in v skladu z
določbo 206. člena Zakona o dedovanju
sodišče poziva vse morebitne zakonite dediče po pokojnem, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču, sicer bo sodišče o zapuščini
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2006
D 258/2006
Os-15757/06
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Klemenčič Jožetu, roj. 23. 1. 1907 in umrlem dne
20. 3. 1978, iz Republike Hrvaške, Vlaška
125, Zagreb, izdaja naslednji oklic:
pozivajo se neznani dediči po pokojnem
Klemenčič Jožetu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5,
Novo mesto, v roku enega leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 5. 2006
D 259/2006
Os-15758/06
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mucko Mariji,
roj. 30. 1. 1905 in umrli dne 5. 7. 1984, iz
Republike Hrvaške, Februarskih žrtava 19a,
Zagreb, izdaja naslednji oklic:
pozivajo se neznani dediči po pokojni
Mucko Mariji, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku enega leta od dneva objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 5. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 00927/2006
Rg-17018/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Brivnice - Česalnice d.o.o. –
Salon Urška, nega telesa k.d., s sedežem
v Kopru, Župančičeva ulica 28, vložna številka 1/06767/00, matična številka 1930095,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 25. 5. 2006.
Družbenika Brivnice - Česalnice d.o.o.,
Kidričeva ulica 46 in Sonja Gojak, Semedela
47, Koper, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa raz-
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merja z delavci, in da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih neporavnanih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, pripada vse morebitno preostalo
premoženje družbe družbenici Sonji Gojak.
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 7. 6. 2006
Srg 04408/2006
Rg-15695/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Duo
Style, trgovsko podjetje, d.o.o., Celovška
108, Ljubljana, ki jo zastopa notar Rožman
Jože iz Domžal, Kolodvorska 9 a, objavlja
sklep:
družba Duo Style, trgovsko podjetje, d.o.o., Celovška 108, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/18806/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31.
3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Dolinšek-Amanović Nada
in Jelovčan Nervenka, obe Celovška cesta
108, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006
Srg 06570/2006
Rg-18026/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Luca
Rent, družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Študljanska cesta 76, Domžale, objavlja naslednji sklep:
družba Luca Rent, družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Študljanska cesta 76, Domžale, reg. št. vl.
1/34238/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 1. 6.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Peterka Bojan in Peterka Marta, oba Študljanska cesta 76, Domžale, 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 – 1 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 19. 6. 2006

Srg 06524/2006
Rg-18029/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Pneuhage, servis pnevmatik d.o.o., Ljubljana,
Stegne 33, objavlja sklep:
družba Pneuhage, servis pnevmatik
d.o.o., Ljubljana, Stegne 33, reg. št. vl.
1/32982/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 11. 5.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pneuhage Management
GmbH & Co. KG, Prossweid 23-25, Karls
ruge, Nemčija, 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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 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 19. 6. 2006
Srg 1206/2006
Rg-17560/06
Družba Jeko, podjetje za informatizacijo poslovanja d.o.o. Maribor, Borštnikova 114, Maribor, reg. št. vl. 1/988-00,
katere družbenika sta Jerot Oto, Borštnikova 114, 2000 Maribor in Horvat Bojan,
Borova vas 4, 2000 Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 5. 6. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jerot Oto
in Horvat Bojan.
Zoper sklep lahko družbenika, 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 13. 6. 2006
Srg 463/2006
Rg-15694/06
Družba Partes Komel in ostali d.n.o.
trgovina in storitve, s sedežem Bilje
48/a, Renče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2970-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
22. 5. 2006.
Ustanovitelja družbe sta Renato Komel
in Damijan Komel, oba Bilje 48 a, Renče,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
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 24. 5. 2006
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Preklici
Štampiljke preklicujejo
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova
9 preklicuje dve odtujeni štampiljki
pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Radonić dr. Vladimir specialist rengenolog
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ENOTA
SPEC. ZDRAV. VARSTVA VIČ-RUDNIK
RTG IN UZ DIAGNOSTIKA POSTOJNSKA
24. Ob-18583/06

Potne listine preklicujejo
Bećić Fikret, Ljubeljska ulica 21,
Ljubljana, potni list, št. P00781529.
gnp‑226881
Berič Brigita, Mladinska ulica 8, Radenci,
potni list, št. P00799207, izdala UE Gornja
Radgona. gnq‑227255
Bizjak Darja, Srednje Bitnje 125,
Žabnica, potni list, št. P00915997.
gnj‑226937
Cetin Kristjan, Letoviška pot 18, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00172972.
gnz‑227196
Čauševič Roberto, Pot na Rakovo jelšo
363, Ljubljana, potni list, št. P011104761,
izdala UE Ljubljana. gnr‑226879
Čelofiga Daniel, Pot na Dobeno
5/a, Mengeš, potni list, št. P00407584.
gnm‑227209
Čepin Boris, Lokarje 5/a, Šentjur, potni
list, št. P00304191. gnd‑227118
Dimič Dolenc Katja, Cesta brigad 8,
Novo mesto, potni list, št. P00783200.
gnj‑227212
Dukić Anes, Slovenski trg 1, Kranj,
potni list, št. P00920932, izdala UE Kranj.
gnk‑226936
Dužnik Luka, Hrašče 114, Postojna,
potni list, št. P00282117. gnm‑226759
Fink Blaž, Malgajeva ulica 2 a, Celje,
potni list, št. P01027644, izdala UE Celje.
gnh‑226939
Francelj Bogdan, Plešivica 4, Notranje
Gorice, potni list, št. P 00783493, izdala UE
Ljubljana. gny‑226797
Gagić Jure Đuro, Tomšičeva ulica 4,
Logatec, potni list, št. P00872315, izdala
UE Logatec. gnz‑226971
Gajšt Uroš, Šikole 63/a, Ptuj, potni list,
št. P00992614. gnw‑227024
Glišović Vančo, Prušnikova ulica
10, Ljubljana, potni list, št. P00023104.
gnz‑226896
Grdadolnik Jože, Vzajemna ulica
2, Ljubljana, potni list, št. P00368622.
gnr‑226904
Gregorčič
Anamarija,
Šmarjeta
29/c, Novo mesto, potni list, št. P00781844.
gnr‑227104
Ilc Robert, Smrjene 173, Škofljica, potni
list, št. P00243117, izdala UE Ljubljana.
gnk‑226861

Št.

Ivanc Aleš, Triglavska 15, Ljubljana,
potni list, št. P00031665. gny‑226822
Jelnikar Jelka, Predilniška ulica 16, Litija,
potni list, št. P00662124. gnc‑226969
Jereb Mojca, Podlanišče 33, Idrija, potni
list, št. P00413419. gno‑227007
Juhart Nina, Visole 92/a, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00861341.
gno‑226932
Jurančič Tamara, Meljska cesta 57,
Maribor, potni list, št. P01006972, izdala
UE Maribor. gny‑226922
Kocjančič Damjana, Alpska cesta
15, Bled, potni list, št. P00956648.
gno‑227057
Kotnik Matjaž, Betnavska cesta
64, Maribor, potni list, št. P00563361.
gnd‑226918
Krapež Suzana, Jerajeva ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. P00575143, izdala
UE Ljubljana. gnf‑226866
Kremžar Janez, Pod vrbami 59,
Ljubljana, potni list, št. P00581185, izdala
UE Ljubljana. gnb‑226870
Kremžar Suzana, Pod vrbami 59,
Ljubljana, potni list, št. P00716227, izdala
UE Ljubljana. gnd‑226868
Kresonja Sebastijan, Antoličeva ulica
14, Maribor, potni list, št. P00973735.
gnj‑226912
Križe Majda, Ulica Slavka Gruma 50,
Novo mesto, potni list, št. P00700053.
gnd‑227168
Madon Luka, Mladinska ulica 8,
Radenci, potni list, št. P00799208, izdala
UE Gornja Radgona. gnn‑227258
Makoter Tomi, Cven 99/d, Ljutomer,
potni list, št. P01022851. gnq‑226955
Manzimi Andreea, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. P01171100, izdala
UE Ljubljana. gnn‑226883
Mežič Stanislava, Dolga Raka 6, Raka,
potni list, št. P00328999. gnt‑226952
Mićić Marko, Finžarjeva ulica 14, Lesce,
potni list, št. P00004786. gnp‑227056
Mulec Dušan, Unec 96, Rakek, potni
list, št. P00580584. gni‑226938
Mustafić Admir, Čečovje 32, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00186497.
gnm‑226734
Novak David, Slovenska ulica 15,
Murska Sobota, potni list, št. P01124920.
gnq‑227305
Novoselc Janja, Pot na brod 5, Radeče,
potni list, št. P00981085. gng‑227165
Oven Maja, Krivec 71, Ljubljana, potni
list, št. P00065482. gnq‑226905
Palavder Lucija, Pongrac 44, Griže,
potni list, št. P00545764. gnk‑226961
Papež-Francelj Jožica, Plešivica 4,
Notranje Gorice, potni list, št. P 000938619,
izdala UE Ljubljana. gnx‑226798
Pokleka Sandi, Ulica Lojzeta Sapacala
34, Ljubljana, potni list, št. P00959796.
gnj‑226812
Popadić Barbara, Ulica bratov Učakar
42, Ljubljana, potni list, št. P00956193,
izdala UE Ljubljana. gnu‑226876
Popadić Nenad, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, potni list, št. P00142011, izdala
UE Ljubljana. gnv‑226875
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Rajšp Štefan, Kamnogoriška cesta
40, Ljubljana, potni list, št. P00344381.
gnm‑226909
Ramić Fikreta, Sketova ulica 5 a,
Ljubljana, potni list, št. P00963250, izdala
UE Ljubljana. gni‑226863
Roj Darinka, Cirknica 23 b, Šentilj v Slov.
goricah, potni list, št. P00996876, izdala UE
Pesnica. gnn‑227283
Rovan Alojz, Ulica bratov Vedenikov 6,
Celje, potni list, št. P00250691, izdala UE
Celje. gnb‑226945
Rutar Darko, Prešernova ulica 13,
Radovljica, potni list, št. P00898651.
gnl‑227310
Sahačić Megi, Ulica XXX divizije
19/b, Nova Gorica, potni list, št. P00128826.
gnz‑227246
Selakovič Marija, Ulica Hermana
Potočnika 33, Ljubljana, potni list,
št. P00285119, izdala UE Ljubljana.
gnl‑226860
Skok Gašper, Depala vas 106, Domžale,
potni list, št. P01070507. gnm‑227084
Smrekar Marko, Golnik 118, Golnik, potni
list, št. P00574675. gnl‑226935
Sojč Ivan, Stranice 23, Slovenske Konjice,
potni list, št. P01121361. gnz‑227046
Srdić Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana, potni
list, št. P01089193, izdala UE Ljubljana.
gnk‑226886
Steiner Jure, Cesta IX/21, Velenje, potni
list, št. P00930902. gnr‑227204
Šega Franc, Cmureška cesta 2, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. P00823807.
gnf‑227291
Štimac Ana, Ložec 3, Osilnica,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AH
000000610. gnd‑227243
Štuhec Miroslav, Ob ribniku 12, Ormož,
potni list, št. P00133973. gnn‑226858
Velkavrh Manca, Šolska ulica 12,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00385350. gnw‑227199
Vesić Matej, Pot na Fužine 47, Ljubljana,
potni list, št. P00773574, izdala UE Ljubljana.
gnm‑226859
Volavšek Boris, Trg svobode 1, Trbovlje,
potni list, št. P01176193. gnx‑226973

Osebne izkaznice preklicujejo
Alhadi Hana, Tbilisijska ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001870101.
gnk‑226911
Balant Furman Klavdija, Sejmišče 42,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000793236.
gnj‑227037
Barle Branko, Veliki Gaber 21, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001093477.
gno‑227182
Baum Anton, Zagorci 41, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000679256. gnu‑227026
Bećić Goran, Stržovo 70, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
000058812.
gni‑227263
Beganović Nedžad, Koželjeva ulica 8 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762541.
gni‑226888
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Blatnik Ida, Srednje Gameljne 7 a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001582950. gnd‑226893
Blatnik Žan, Srednje Gameljne 7 a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001582844. gnn‑226908
Bohinjec Polonca, Lepodvorska ulica
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000084835. gny‑226872
Božič Brian, Gradišče pri Vipavi 33,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001709670.
gne‑226942
Bračun Simon, Kvedrova ulica 18,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000229394.
gnm‑226959
Brečko Marija, Marionova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001588771.
gne‑226917
Capl Silvo, Zgornje Poljčane, Prvomajski
trg 11, Slovenska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 001563028. gnq‑226930
Cesar Nives, Peričeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001177690.
gnm‑226884
Cetin Kristjan, Letoviška pot 18,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000309403. gny‑227197
Copot Tonček, Žepovci 112, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
001711780.
gnc‑227269
Cvelbar Robert, Malence 8/c, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001048609.
gnu‑226951
Čado Marina, Spodnji Rudnik II 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001853481.
gnv‑226850
Čebašek Marko, Prebačevo 62,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001611170.
gno‑227307
Čebron Danaja, Ulica svobode 36, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000350495.
gnp‑227281
Čmak Andrej, Graščinska cesta 27,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000862145.
gni‑226963
Črv Marija, Prapetno Brdo 43, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000454197.
gnx‑227273
Čujec Klavdij, Bazoviška ulica 15,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001733045.
gny‑227272
Demšar Filip, Rudno 37, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000610550.
gnu‑226976
Dergan Matjaž, Marija Gradec 80,
Laško, osebno izkaznico, št. 001643146.
gnj‑227287
Doberšek Jožef, Vojkova cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001083198.
gnh‑227064
Dobrajc Kristijan, Pavlovski Vrh 60,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000946764.
gnh‑227014
Drolc Lukaček Štefanija, Šercerjeva
cesta 16, Velenje, osebno izkaznico, št.
000508856. gnu‑226801
Dukić Anes, Slovenski trg 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000231724.
gnp‑226931
Egartner Jožef, Žahenberška cesta 3,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000542594.
gns‑227028
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Fabjan Božidar Janez, Cesta v Rožno
dolino 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001559614. gnf‑226891
Fartel Ana, Dobojska ulica 36, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001433915.
gnv‑226950
Felc Amalija, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335612.
gnq‑226855
Fern Maja, Turjak 58, Turjak, osebno
izkaznico, št. 001392509. gnv‑226725
Fideršek Urša, Podkraj 28, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000973779.
gne‑226967
Fijavž Jožef, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000037190.
gnj‑227112
Gaberšek Alexandra, Trubarjeva ulica 53
b, Celje, osebno izkaznico, št. 001379059.
gnx‑226948
Gačner Rudi, Ojstriška vas 1, Tabor,
osebno
izkaznico,
št.
000210674.
gnl‑226960
Gagić Jure Đuro, Tomšičeva ulica 4,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001238834.
gnb‑226970
Geršak Margareta, Berjanska cesta 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001921057.
gnc‑226894
Gligić Saša, Slovenska vas 22,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000290972.
gnf‑227191
Godnič Zdravko, Orehovlje 23/f, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001966433.
gnf‑226966
Gojkič Sašo, Sevce 3/c, Laško, osebno
izkaznico, št. 001876147. gnk‑227286
Golob Branko, Ptujska cesta 48 a,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000996507. gnx‑226923
Gošnjak
Lucija,
Sobetinci
45/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001331469.
gnx‑227023
Grdadolnik Matic Jože, Predilniška ulica
16, Litija, osebno izkaznico, št. 001644867.
gnd‑226968
Gregorec Aljoša, Panonska ulica 4/b,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001128330.
gnr‑227304
Gros Nataša, Kidričeva cesta 37,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001097793.
gnn‑227308
Grošelj Božena, Černetova ulica 7a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000107162.
gng‑226840
Harc Tim, Za lekarno 5, Šentilj v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001620204.
gnf‑226741
Himelrajh Jure, Šolska ulica 6,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000334086. gno‑227282
Hočevar Simon, Žlebe 78, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001378791.
gnv‑227200
Horvat Boštjan, Kmečka ulica 36,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001037484.
gnr‑226954
Horvat Matilda, Ulica 5. prekomorske
17, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000903800.
gnt‑227027
Horvat Stanislav, Ulica Staneta Bokala
14, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001958821. gnc‑227119

Horvat Štefan, Markišavci 11, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001061351.
gnp‑226956
Hrastnik Luka, Brodarjeva ulica 29,
Celje, osebno izkaznico, št. 001492361.
gnf‑226941
Hriberski Uroš, Šišenska cesta
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000289022. gnw‑226849
Hrovat Hedviga, Ulica Mirana Jarca
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000161207. gnr‑227254
Hvalič
Boris,
Dobrajčeva
ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001594533. gng‑226890
Hvalič Darinka, Poljane pri Mirni Peči
54, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001827336. gnp‑227181
Ilc Robert, Smrjene 173, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
001682301.
gnd‑226843
Ivanc Aleš, Triglavska 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001814732.
gnx‑226823
Jančič Ciril, Pesnica 16, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000744399. gny‑226997
Jekovec Franc, Koroška cesta 20,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001282779.
gnv‑226925
Jenko Marko, Gozdna pot 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001591413.
gnv‑226900
Jernejšek Janko, Vnanje Gorice 88,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000200105. gng‑226790
Jeršič Zlata, Marof 22, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000514889. gnh‑226764
Ješe Franci, Srednje Bitnje 10,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000576198.
gnw‑226924
Jezeršek Nika, Dašnica 88, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000583696.
gnt‑226977
Ježovnik Mark, Ilirska ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001352724.
gnb‑226920
Kac Jože, Goriška ulica 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000507496.
gnz‑226921
Kadić Omer, Stara Cerkev 50, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001763406.
gnv‑227250
Kališek Ciril, Trpinčeva ulica 79
c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000486687. gnp‑226856
Kališnik Ana, Frankolovska ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000002575.
gni‑226913
Kamenik Metka, Završe 46, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000568327.
gnx‑227298
Kastelic Marija Magda, Šentviška
ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000448852. gnl‑226885
Kaučič Irena, Zbigovci 28, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št.
001540092. gnc‑227069
Kavčič Miha, Strmica 4, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000918690.
gns‑226978
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Kebrič Bojan, Ulica talcev 65, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001412837.
gnk‑227136
Kemperle Anja, Zikova ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000939911.
gne‑227267
Kernc Dušan, Peričeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000915734.
gnw‑226899
Kerpan Danijela, Cigaletova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000240580.
gnw‑226874
Keršič Monika, Podjunska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918009.
gnt‑226877
Kikel Valerija, Mladinska ulica 1,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001513231.
gng‑226740
Klabjan Ladislav, Krožna cesta 64,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001295032. gne‑226992
Klančnik
Ivan,
Malahorna
25/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001510370. gnm‑227284
Klemenčič Janez, Trg prekomorskih
brigad 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000380237. gnq‑226880
Knez Matic, Splitska ulica 70, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001599716.
gnb‑227245
Kobal Slokar Carmen, Ulica Franca
Mlakarja 20, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000775155. gnx‑226848
Kobe Ivan, Pot na Veselico 10,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001661441.
gnv‑226750
Kocjančič Lina, Šmarje 73, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
000600514.
gnv‑227000
Korpič Štefan, Budinci 23 a, Šalovci,
osebno
izkaznico,
št.
000699446.
gno‑226957
Košar Aleš, Hrastje-Mota 8 c, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
000676265.
gnf‑227266
Kotnik Matej, Breg 20/a, Zreče, osebno
izkaznico, št. 001150742. gnp‑227256
Kotnik Nejc, Mislinjska Dobrava 42,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001168812. gnt‑226802
Krabonja Sašo, Gorišnica 55/a,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000386120.
gne‑227242
Kramar Srečko, Finžgarjeva ulica 1,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001265487.
gnn‑226958
Kranjc Matilda, Cesta OF 13, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
000808246.
gnq‑227005
Krečič Luka, Veselova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481074.
gnf‑226841
Kuclar Neža, Pristava pri Polhovem
Gradcu 27, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 000664064. gnx‑227198
Kutnjak Ervin, Cesta 1. maja 067,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001452697.
gnt‑226927
Kuzma Miro, Apače 47, Apače, osebno
izkaznico, št. 001547059. gnb‑227070
Lasan Barbara, Perovo 9/m, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001681222.
gnb‑226745
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Leskovec Ivan, Kolodvorska cesta 1/a,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000847777.
gnc‑227044
Lojen Nataša, Aškerčeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000579973.
gny‑226947
Lombar Marija, Trstenik 30, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000140340.
gnp‑227306
Lovko Kristina, Peščenk 7, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001451877.
gns‑226803
Luznar Matilda, Kebetova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796490.
gnb‑226845
Makovec Jožefa, Ljubeljska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000037485.
gnc‑226844
Mandelj Branko, Mavsarjeva cesta 28,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000122077. gnz‑226846
Manzimi Andreea, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001033236.
gno‑226882
Marinko Maja, Malgajeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000928041.
gnu‑226851
Markovič Dušan, Ob Suhodolnici 24,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001127695. gnw‑227299
Mask Aleksander, Dolinska cesta 50 d,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000911801. gni‑226988
Medić Mehmedalija, Bobrova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001875768.
gnh‑226864
Mejak Darja, Hrašče 71/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000638157.
gnd‑227043
Miklavčič Vida, Roje 11, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001543462.
gnq‑227180
Mikuš Marija, Stara vas 4/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001770626.
gne‑227042
Mlaker Darja, Šmarjeta 20, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001286084.
gne‑227167
Mlasko Robert, Ženjak 12, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
000158575.
gni‑227288
Močnik Marija, Žahenberc 49, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000640498.
gns‑226928
Molan Peter, Zdole 43, Krško, osebno
izkaznico, št. 001175320. gnb‑227270
Naglič Janez, Spodnji Brnik 82, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000711415. gny‑227072
Nova Boštjan, Kraljevci 36 a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
001355647. gnk‑227261
Novak Franka, Rožna ulica 2/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000808317.
gnp‑227006
Novak Stanislav, Mizarska cesta 1,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000276176. gns‑226753
Obreza Andrej, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000062996. gng‑227265
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Okoren Dušan, Resljeva cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001932222.
gnt‑226902
Orehek Iztok, Prečna ulica 12, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000231441.
gnz‑227171
Oštir Martin, Ložarjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513960.
gno‑226907
Pahor Tine, Prešernova ulica 24,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 001661488.
gno‑226982
Parkelj Mojca, Studenec 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000145595.
gny‑226847
Pečovnik Kristina, Šmartno na Pohorju
18, Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 001565238. gnl‑227285
Pellis Pograjc Tom, Tovarniška cesta
12 I, Logatec, osebno izkaznico, št.
001972614. gnw‑226974
Petek Maja, Partizanska cesta 2,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000154610.
gnr‑226804
Piber Janez, Spodnje Gorje 387a,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001111920. gnm‑227309
Pichler Janko, Ulica 5. prekomorske
15, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001137479.
gnb‑227274
Pivec Gal, Golice 13, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001134477. gnh‑227268
Podkrižnik Sabina, Prihova 21/a,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001402934.
gno‑227032
Polajnar Igor, Martinčeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001457321.
gnh‑226889
Poljko Špela, Bukovžlak 57, Teharje,
osebno
izkaznico,
št.
001808358.
gnd‑226943
Pongračič
Suzana,
Dolena
49/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000607112.
gnd‑227018
Povirk Silvo, Zajelše 50, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000565735.
gns‑226853
Race Bojan, Žirje 27, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000306488. gnc‑226769
Radej Boris, Dolenji Leskovec 65,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 000962210. gnw‑226949
Radić Janko, Naselje Borisa Kidriča 3,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000540276.
gnr‑227279
Rakušček Vanessa, Stresova ulica 18/c,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 001670685.
gnk‑226986
Reberšak Janja, Pecelj 20, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001850658.
gnu‑226926
Renar Evgen, Planina 90, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001244421.
gnc‑226944
Repas Suzana, Kale 2, Šempeter v
Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
001121561. gng‑226965
Rogelj Irena, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513553.
gnr‑226854
Romih Jurij, Thumova ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852039.
gne‑226867
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Romih Pina, Thumova ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001743933.
gnl‑226910
Rozman Sebastian Mario, Gorenje
blato 12/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001079725. gns‑227103
Rozman Sebastjan, Adamičeva cesta
24, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000107814. gnu‑227001
Rožman Tea, Trstenik 89, Golnik, osebno
izkaznico, št. 001790349. gnn‑226933
Ržen Pia, Hrastje 106 a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001201643. gnr‑226929
Sadiku Vulnet, Turnše 28, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000724648.
gns‑227178
Sajevic Ciril, Velesovo 24, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001025005. gnx‑227073
Sakelšek Aleš, Apače 213, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
01287083.
gnu‑227276
Sardon Žan, Bratuževa ulica 22,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001799996. gnl‑226985
Selakovič Marija, Ulica Hermana
Potočnika 33, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000428703. gno‑226857
Selinec Mojca, Bratuževa ulica 22,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001799995. gnn‑226983
Selinšek Sanja, Ul. Jožefe Lackove 52,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001475372.
gnu‑227101
Skok Gašper, Depala vas 106,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001251064.
gnn‑227083
Slanič Borut, Selce 58, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001053843.
gnx‑227048
Slanič Davorin, Selce 58, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001394920.
gnv‑227050
Slanič Helena, Selce 58, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001393618.
gny‑227047
Slanič Klavdija, Za lekarno 5, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001285512. gne‑226742
Slanič Simon, Selce 58, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001393647.
gnw‑227049
Slekovec Manja, Slovenja vas 30,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000951423.
gns‑227278
Smodiš Sebastjan, Lendavska ulica 45
b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000256830. gns‑226953
Steiner Aleksander, Hudovernikova
ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001424909. gnt‑226852
Steiner Jure, Cesta IX/21, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000356707.
gnq‑227205
Sternad Tamara, Gočova 20, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001326298. gnr‑227054
Stojan Matej, Blejska Dobrava 110,
Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št.
001338114. gns‑227303
Strniša Sternad Primož, Vrbanska
cesta 12 a, Maribor, osebno izkaznico, št.
001675519. gng‑226915
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Šadl Erih, Črešnjevci 14 a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001192440.
gnh‑227264
Širca Anton, Stara cesta 11, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000746100.
gnv‑226975
Škamperle Marija, Nazorjev trg 3 a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000384922. gng‑226990
Škander Tanja, Erjavčeva cesta
4, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001827907. gnz‑226746
Špelič Tanja, Kidričeva ulica 20,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001084670.
gnl‑227185
Štelcar Suzana, Vranji Vrh 82, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001001318. gnb‑226999
Štrubelj Matej, Paradišče 9, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000477819.
gnt‑227002
Šuen Sebastjan, Hudajužna 24/a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001683570.
gnj‑226987
Tekavc Marko, Ihova 1/c, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000228913.
gne‑227292
Tement Mitja, Turniška ulica 32,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000996164.
gnq‑227280
Tepeš Alen, Žahenberc 14, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
001259321.
gnq‑227030
Težak Helena, Zavčeva ulica 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000686674.
gny‑227022
Tomažin Tanja, Černetova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000764127.
gnt‑227202
Tomšič Damjan, Javornik 53, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000846727. gnh‑226964
Tomšič Jerneja, Cesta 4. maja 20,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000743617.
gng‑226940
Tonejc Mihael, Resleja ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000944384.
gne‑226842
Triplat Martina, Zgornji Razbor 31,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000961001. gnm‑227034
Turk Matjaž, Breg pri Polzeli 90/e,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001774973.
gnm‑227259
Turk Slavka, Stopiče 5, Stopiče, osebno
izkaznico, št. 001337523. gnt‑227252
Uhernik Mateja, Leskovec 1, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001687111. gns‑227253
Uranjek Nada, Planica 6, Fram, osebno
izkaznico, št. 001415822. gnc‑226919
Urbančič Alojzij, Kolmanova cesta 13,
Radizel, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 001588716. gnh‑226914
Vecchiet Karin, Vojščica 6, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001918852.
gnj‑227137
Verbič David, Hotinja vas, Mariborska
cesta 138, Maribor, osebno izkaznico, št.
001867751. gnr‑227129
Virtnik Zvonko, Strnišče 12, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001676513. gnv‑227025

Vizjak Maja, Pavlovski Vrh 60, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000946784.
gng‑227015
Vizjak Sara, Pavlovski Vrh 60, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000946771.
gnf‑227016
Vovk Mojca, Slakova ulica 7, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000097253.
gnh‑227189
Vujnović Petra, Mašera-Spasićeva
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001697739. gny‑226897
Vuzem Barbara, Varda 16, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001214838.
gnu‑227051
Vuzem Gregor, Varda 16, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001314243.
gns‑227053
Zagajšek
Zvonkoj,
Kameno
18,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001108381.
gne‑227117
Zagoršek Andreja, Zlatoličje 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001737867.
gnq‑227130
Zajc Maja, Petkovškovo nabrežje 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001982395.
gnz‑226871
Zakrajšek Mateja, Migolica 3, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000857443.
gnm‑227184
Zakšek Bojan, Ob gozdu 19, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001802703.
gnt‑227277
Zamar Darjo, Fojana 35, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000392145.
gnq‑226980
Zelenik Nikolaja, Slovenja vas 67 a,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000242979.
gnv‑227275
Žener Tilen, Trnava 16, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001683222. gnl‑227260
Žener Tim, Trnava 16, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001255422. gnj‑227262
Žener Tjaša, Trnava 16, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001255436. gno‑227257

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alibegić Dževad, Prvomajska 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098764, reg. št. 163798, izdala
UE Ljubljana. gnj‑227162
Alić Kemal, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001711173, reg. št. 157070, izdala UE
Ljubljana. gnq‑227155
Babnik Aleš, Jarška cesta 61, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001864233, reg. št. 130973, izdala UE
Ljubljana. gnh‑227164
Bajraktari Fadilj, Tominčeva ulica 5,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000990875. gnt‑226752
Bajrektarević Elvis, Miklošičeva 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001418001, reg. št. 236554, izdala
UE Ljubljana. gnu‑226776
Balić Husein, Cesta talcev 12, Koroška
Bela, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 001509171, reg. št. 10490,
izdala UE Jesenice. gng‑227190
Baš Anja, Čolnišče 6, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001860726, izdala UE Zagorje ob Savi.
gni‑227013
Berki Nuška, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001503771, reg. št. 245995, izdala UE
Ljubljana. gnx‑226773
Bizjak Primož, Ulica Marija Kogoja 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002099928, izdala UE Nova
Gorica. gng‑227115
Blatnik Špela, Gubčeva 14, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001432456, reg. št. 10470, izdala UE
Sevnica. gnz‑226946
Blažič Grega, Moste 49, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1498065, reg. št. 22723, izdala UE
Jesenice. gne‑227192
Bojič Daliborka, Ul. Gorenjskega odreda
18, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 464548, reg. št. 53742, izdala UE
Kranj. gnd‑227226
Bombek Jerneja, Trubarjeva ulica 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2129662, izdala UE Ptuj. gnv‑227225
Carli Boris, Mladinska ulica 10, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000142640, izdala UE Idrija. gnl‑227010
Cesar Nives, Peričeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001611617, reg. št. 150073, izdala UE
Ljubljana. gnv‑227150
Chen Qunling, Tržaška cesta 543,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001864962, reg. št. 261591,
izdala UE Ljubljana. gnc‑227169
Cimperman Jernej, Trdinova ulica 5,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002223100, reg. št. 33640,
izdala UE Novo mesto. gnb‑227195
Cvar Sergej, Milčinskega ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001141252, reg. št. 43172, izdala UE Celje.
gnq‑226780
Cvetrežnik Špela, Majhnova 25,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1934399, reg. št. 27074.
gnt‑227227
Čarman Anton, Brode 18, Škofja Loka,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 66/2006. gno‑227107
Čelhar Bernard, Snežniška cesta 22,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 002182386, reg. št. 9466, izdala UE
Postojna. gnp‑226756
Čepon Marcel, Ulica solidarnosti 5,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001720248, reg. št. 13930, izdala UE Litija.
gnk‑226761
Čuk Lebar Nina, Rožanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233222, reg. št. 277505, izdala
UE Ljubljana. gng‑226765
Demšar Patricija, Cankarjeva 46,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1908477, reg. št. 23657.
gns‑227228

Št.

Dolhar Domen, Hafnerjeva pot 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1947926, reg. št. 58866, izdala UE
Kranj. gnk‑226836
Domiter Boštjan, Krašči 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002120243, izdala UE Murska Sobota.
gnc‑226869
Držan Bojan, Grobeljska pot 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001164564, reg. št. 162072, izdala UE
Ljubljana. gne‑226767
Đorđević Sebastjan, Opekarniška cesta
1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001363235, reg. št. 41578, izdala UE
Celje. gno‑226782
Feiertag Ivan, Ledinek 40, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003003661, izdala UE Lenart.
gnh‑227289
Fekonja Boštjan, Murski Vrh 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 001529672, reg. št. 14158, izdala UE
Gornja Radgona. gnt‑227131
Ferfolja Kristjan, Bilje 91/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002188142, izdala UE Nopva Gorica.
gnj‑227116
Filipič Rado, Šolska ulica 1, Spodnja
Idrija,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000303620,
izdala UE Idrija. gnn‑227008
Fras Barbara, Gotska 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002115586, reg. št. 205676, izdala UE
Ljubljana. gnm‑227159
Furlan Kristina, Grčna 19, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002248573, izdala UE Nova Gorica.
gnh‑227114
Gačner Rudi, Ojstriška vas 1, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1904894, izdala UE Žalec. gne‑226892
Gartner Magda, Štrihovec 69/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001238108, izdala UE Pesnica.
gnf‑226991
Golob Janez, Dornava 146/b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
364213. gny‑227097
Gorenji Nino, Stanjevci 84, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003028882, reg. št. Murska Sobota.
gnn‑227133
Goričan Armando, Ulica talcev 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1534989, izdala UE Sežana.
gnd‑226768
Hadler Damjan, Ulica Vide Janežičeve
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
C, D1, D, G, H, št. S 001564524, reg. št.
38532, izdala UE Ljubljana. gnz‑226771
Hafner Franc, Kidričeva cesta 39, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000379581, izdala UE Škofja Loka.
gny‑226772
Halilović
Alaga,
Opekarna
27,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002156462, izdala UE Trbovlje.
gnh‑226989
Halilović Hasib, Goriška cesta 41,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001257538, izdala UE Velenje.
gnk‑227061
Harle Tina, Bevkova ulica 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2165204, reg. št. 16005, izdala UE
Ajdovščina. gnb‑227249
Horvat Boštjan, Kmečka ulica 36,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001209334, izdala UE Murska Sobota.
gno‑227132
Hostnik Nada, Črni potok 37, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002108844, reg. št. 2018, izdala UE Litija.
gni‑226763
Hrovat Jože, Litijska cesta 146,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 002081280, reg. št.
98364, izdala UE Ljubljana. gno‑226757
Hvalič Boris, Dobrajčeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001758613, reg. št. 66510, izdala UE
Ljubljana. gnt‑227177
Ilc Robert, Smrjene 173, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001618128, reg. št. 209373, izdala UE
Ljubljana. gnh‑226739
Jagodič Klara, Kopitarjeva ulica 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001786161, reg. št. 38169, izdala UE
Celje. gnz‑226796
Jaklič Justina, Vodnikova cesta 17/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001776758, reg. št. 93331, izdala UE
Ljubljana. gnp‑227206
Jazbec Peter, Vrhe 23, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000376499, reg.
št. 26651, izdala UE Celje. gnc‑226794
Jekovec Franc, Koroška cesta 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
s 000641792, reg. št. 43153, izdala UE
Kranj. gnl‑227160
Josić Jozo, Mariborska cesta 80,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001787072, reg. št. 51131, izdala UE Celje.
gnb‑226795
Jurjec Aleš, Celjska cesta 40 a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A1GH,
št. S 002154604, reg. št. Slovenj Gradec.
gnt‑227302
Kadirić Ali Muhamed, Preglov trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1798355, reg. št. 262020, izdala UE
Ljubljana. gnf‑226916
Kališek Ciril, Trpinčeva ulica 79 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S 002028150, reg. št. 48894,
izdala UE Ljubljana. gnk‑227161
Karba Klemen, Založnikova ulica 18,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001608822, reg. št. 247501,
izdala UE Ljubljana. gnv‑227175
Kavrečič Alan, Dellavallejeva ulica 7,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000055019, izdala UE
Koper. gnb‑226995
Kerkez Vinka, Zlato polje 2/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002120994, izdala UE Kranj. gnz‑227121
Kern Bogdan, Markovo 2/h, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1974385, reg. št. 17921, izdala UE Kamnik.
gnb‑227020
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Klauški Jolanda, Škapinova ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00210776129816, reg. št. Celje.
gnf‑226791
Klemenčič Jožefa, Opekarniška cesta
12/e, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002226562, reg. št. 11388, izdala UE
Celje. gne‑226792
Kobe Ivan, Pot na veselico 10,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001775070, reg. št. 4441, izdala UE
Metlika. gnx‑226748
Kokalj Lovro, Velebitska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000686094, reg. št. 43150, izdala UE
Ljubljana. gnn‑226758
Kokelj Marija, Mengeška cesta 72/a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001111163, reg. št. 24702, izdala UE
Ljubljana. gns‑226728
Kolar Darijan, Selce 10/d, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1841749, izdala UE
Lenart. gni‑226738
Kopinšek Marko, Šedina 9, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000921252, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn‑227033
Kosovan Damjan, Jelše 9, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, reg. št. 14139, izdala
UE Krško. gny‑227222
Kostić Miodrag, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002222975, izdala UE Maribor.
gns‑227128
Košenina Peter, Zgornja Kungota 14/P,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001484885, izdala UE Pesnica.
gnk‑227111
Kozoglav Jana, Pugljeva ulica 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001979039, izdala UE Novo mesto.
gnn‑227158
Kresnik Tomaž, Vrhole pri Slovenskih
Konjicah, Zgornja Ložnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002003118, reg.
št. 25686, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu‑227151
Krevs Roman, Ulica Molniške čete 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001829326, reg. št. 150943, izdala UE
Ljubljana. gnr‑226779
Križe Majda, Ulica Slavka Gruma 50,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001112561, izdala UE Novo
mesto. gnu‑227251
Lah Sonja, Žalna 8, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1979771, reg. št.
13648, izdala UE Grosuplje. gnr‑227004
Lazar Barbara, Majeričeva ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002177644, reg. št.
105084, izdala UE Maribor. gny‑227122
Leskovec Ivan, Kolodvorska cesta 1/a,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1975904, reg. št. 6920, izdala UE
Postojna. gnf‑227041
Levstik Vanda, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001338571, reg. št. 22213, izdala UE
Grosuplje. gnx‑227148
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Lojk Domen, Ulica Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003010905, izdala UE Nova
Gorica. gnv‑226800
Mahmutović Zemir, Prvačina 100,
Prvačina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2111253, reg. št. 30867. gnc‑226719
Mandelj Branko, Mavsarjeva cesta 28,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001077006, reg. št. 189889,
izdala UE Ljubljana. gnf‑227166
Manzimi Andreea, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003019866, reg. št. 240758, izdala
UE Ljubljana. gns‑227153
Marko Maruša, Koželjskega ulica 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 002073776, izdala UE Velenje.
gnf‑227066
Mask Aleksander, Dolinska cesta 50 d,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000049836, reg. št. 22198,
izdala UE Koper. gnd‑226993
Mejak Darja, Hrašče 71/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001088993, izdala UE Postojna.
gnh‑227039
Mitaln Leon, Cankarjeva 6, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
820663, reg. št. 10248. gnz‑226721
Močnik Marija, Žahenberc 49, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1885068, reg. št. 14117, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnm‑227109
Mohar Janez, Menardova 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001795106, reg. št. 259906, izdala UE
Ljubljana. gnw‑226749
Mozetič Mark, Ulica Ivana Suliča 14/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 001540685, izdala UE Nova
Gorica. gno‑227207
Muller Janez, Kroška ulica 63, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1897455, izdala UE Murska Sobota.
gnb‑226770
Novak Alenka, Polje, Cesta XL 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001525685, reg. št. 246932, izdala
UE Ljubljana. gnt‑226777
Oblak Mitja, Slovenski Javornik, C.
Toneta Tomšiča 81, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002185120,
reg. št. 25394, izdala UE Jesenice.
gnd‑227193
Olenik Barbara, Kampel 69, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000032720, izdala UE Koper.
gnx‑226998
Palčnik Andreja, Lopata 70 a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002160692, izdala UE Celje. gnc‑227294
Pangos Danijel, Ulica Ivana Turšiča 7,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001387603, izdala UE Sežana.
gnm‑226984
Parkelj Mojca, Studenec 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001566958, reg. št. 180482, izdala UE
Ljubljana. gny‑227172
Pavc Domen, Tometova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 001866840, reg. št. 263884, izdala
UE Ljubljana. gnb‑227170
Pečelin Alojzij, Logaška cesta 25,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 003001383, izdala UE Škofja Loka.
gns‑226778
Pejčič Goran, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001550217, reg. št. 220514, izdala
UE Ljubljana. gnx‑227173
Piber Janez, Spodnje Gorje 38/a,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2022213, reg. št. 15917.
gnb‑226820
Pilih Sonja, Cesta v Šmartno 10, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000182202, izdala UE Celje. gnb‑227295
Pilih Vito, Okrogarjeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001714736, reg. št. 130522, izdala UE
Ljubljana. gno‑227157
Pleteršek Helena, Cesta Proletarskih
brigad 81, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001093336, reg. št. 34152,
izdala UE Maribor. gnt‑227127
Poje Ivica, Mali vrh 39k, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S¸1122991, reg. št. 15690, izdala UE
Brežice. gnp‑226806
Pokleka Sandi, Ulica Lojzeta Sapacala
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001287415, reg. št. 227492,
izdala UE Ljubljana. gni‑226813
Povirk Silvo, Zajelše 50, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001871256, reg. št. 128167, izdala UE
Ljubljana. gnb‑227145
Požinel Natali, Godovič 26, Godovič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001653310, izdala UE Idrija. gnk‑227011
Pušpan Suzana, Čečovje 15, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1853765, reg. št. 10904, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnj‑226962
Rangus Nina, Cesta 24. junija 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003037018, reg. št. 200217, izdala
UE Ljubljana. gny‑226747
Ređić Sadik, Blejska Dobrava 117,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002039172, reg. št. 24753,
izdala UE Jesenice. gnk‑227186
Repič Branislav, Gimnazijska ulica,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, št. SB
032019. gnw‑227099
Roblek Andrej, Britof 274, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHCE, št. S
1972882, reg. št. 50371, izdala UE Kranj.
gni‑227092
Romih Jurij, Thumova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098921, reg. št. 171903, izdala
UE Ljubljana. gnz‑227146
Rudolf Rok, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002138027, reg. št. 274341, izdala
UE Ljubljana. gnf‑227141
Sadiku Vulnet, Turnše 28, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
002201994, reg. št. 37001, izdala UE
Domžale. gnr‑227179
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Salkić Ernest, Rožna ulica 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001585924, reg. št. 10918, izdala UE
Postojna. gnc‑226744
Sebastjan Rozman, Adamičeva cesta
24, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1396434, reg. št. 13353, izdala
UE Grosuplje. gns‑227003
Sejdinović
Eniz,
Delavska
ulica
6, Senovo, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 9357, izdala UE Krško.
gnx‑227248
Selimović Sedin, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002138197, reg. št. 274470, izdala
UE Ljubljana. gnw‑227174
Setnikar Rajko, Grško 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
002034072, reg. št. 146169, izdala UE
Ljubljana. gnp‑227156
Sigmund Jožef, Cesta revolucije 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 00546829, reg. št. 3444, izdala UE
Jesenice. gni‑227188
Simončič Mia, Gmajna 12, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21966. gnf‑226766
Skok Tomaž, Splitska ulica 41, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001734662, reg. št. 22423. gnt‑227152
Slekovec Gregor, Ulica Staneta
Rozmana 16, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001661107,
izdala UE Murska Sobota. gnm‑227134
Srdić Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001823729, reg. št. 237440, izdala UE
Ljubljana. gnj‑226737
Starc
Rok,
Dolinska
ulica
1,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001629477, izdala UE Sežana.
gnq‑226805
Sterle Nina, Retje 92, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003020107, reg. št. 279539. gnj‑226762
Stevanović Saša, Cesta Viktorja Svetina
18, Koroška Bela, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003042489,
reg. št. 22731, izdala UE Jesenice.
gnn‑227183
Šabec David, Ratečevo Brdo 7, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003025563, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnm‑226934
Šimunović Robert, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 60, Šmartno pri Slov.Gradcu,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1905588, reg. št. 13803, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv‑227300
Šmit Darja, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001251871, reg. št. 224215, izdala UE
Ljubljana. gnn‑226783
Šorak
Dušan,
Cvijičeva,
Koz.
Dubica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003049401, izdala UE Velenje.
gne‑227067
Šuštaršič Maja, Štihova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098223, reg. št. 200959, izdala
UE Ljubljana. gnl‑226760
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Tadel Slavica, Loka 33, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 0014998746, reg.
št. 10654, izdala UE Tržič. gnc‑227194
Tašker Nejc, Na gmajni 13, Ljubečna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001702718, reg. št. 46589, izdala UE Celje.
gnd‑226793
Tehovnik Andreja, Zgornja Senica 22/f,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A - do
50 km/h, BGH, št. S 001820932, reg. št.
140127, izdala UE Ljubljana. gnk‑226736
Tekavec Branko, Cesta v Zgornji Log
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001565629, reg. št. 59230,
izdala UE Ljubljana. gnh‑227143
Tement Janez, Borštnikova ulica 71,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000098158, reg. št. 8767, izdala UE
Maribor. gnu‑227126
Tešanović Tanja, Kardeljev trg 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001924820, izdala UE Velenje.
gng‑227290
Trebše Aleš, Titova ulica 92, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11687, izdala UE Laško. gnq‑226755
Treven Tomaž, Pohlinova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001459160, izdala UE Ljubljana.
gnq‑227105
Triplat Martina, Zgornji Razbor 31,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001983811, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl‑227035
Trivunović Goran, Cesta 4. julija 59,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 18176, izdala UE Krško. gny‑227247
Trojer Peter, Podbrdo 6/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
2182786, izdala UE Tolmin. gnl‑227135
Trupej Sandi, Kostrivnica 16 a, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEFGH, št.
S 001884186, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu‑227301
Turnšek Maja, Hajdoše 29c, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001481257, reg. št. 444452, izdala UE
Ptuj. gnd‑226743
Tursunović Rifat, Trg svobode 34/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001802807, izdala UE Trbovlje.
gny‑226972
Urbančič Alojzij, Radizel, Kolanova
cesta 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1861620, reg. št.
15138, izdala UE Maribor. gnx‑227123
Urh Anže, Selca 106, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2162991, izdala
UE Škofja Loka. gnw‑226774
Vaupotič Dragica, Kalingerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000769404, reg. št. 89187, izdala UE
Ljubljana. gny‑227147
Veber Ludvik Miroslav, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000261991, reg. št. 28801, izdala UE
Ljubljana. gnu‑226751
Verbič David, Hotinja vas, Mariborska
cesta 138, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 00147263, reg. št. 119448,
izdala UE Maribor. gnv‑227125
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Verša Doroteja, Petkovec 28, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001844992, reg. št. 8456, izdala UE
Logatec. gnm‑227059
Vidmar Jure, Ulica V. prekomorske
brigade 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001892918, izdala UE Celje.
gnh‑227293
Vidmar Ludvik, Cesta na Vrhovce 21c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001870850, reg. št. 41685, izdala UE
Ljubljana. gnr‑226754
Vlašič Niko, Ulica talcev 11, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001622303, izdala UE Novo mesto.
gnd‑227218
Volk Martina, Gradišče pri materiji
46/a, Obrov, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003051047, izdala UE Sežana.
gnw‑227224
Zajc Maja, Petkovškovo nabrežje 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001996855, reg. št. 173811, izdala UE
Ljubljana. gnr‑227154
Zajc Petra, Jarše 11, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001825677,
reg. št. 236146, izdala UE Ljubljana.
gnp‑226781
Zelcer Janez, Gaberke 64, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001736292, izdala UE Velenje.
gni‑227063
Zupan Borut, Tupaliče 78, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2060679, reg. št. 27291, izdala
UE Kranj. gne‑226717
Zupan Primož, Križe 40, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1581274, reg. št. 18067, izdala UE Brežice.
gno‑226807
Zupan Urh, Gradnikova ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001720519, reg. št. 26964, izdala UE
Kranj. gni‑227163
Žnidaršič Jana, Iga vas 10, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000471197, reg. št. 8626, izdala UE
Cerknica. gnb‑227120

Zavarovalne police preklicujejo
Bucaj David, Ulica Emilia Driolia
8, Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
06102097230,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnk‑227086
Emeršič Cvetka, Sadjarska 13, Lenart
v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
00101857910,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m‑656
Frelih Katja, Deteljica 6, Tržič,
zavarovalno polico, št. 311396, izdala
zavarovalnica Tilia d.o.o. gnz‑227096
Grilc Darko, Selce nad Blanco
18, Blanca, zavarovalno polico, št.
00101880265, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnf‑227091
Hajdinjak Srečka, Mlinska pot 32,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
343958, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnh‑226839
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Hajsinger Božidar, Avguštine 8,
Kostanjevica na Krki, zavarovalno polico,
št. 346261. gnl‑227235
Majcen Frančišek, Arbajterjeva ul. 4,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 00101857780,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd‑227093
Markelj Jože, Šentjurij 2, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 301148, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp‑227231
Mihelič Mojca, Jelenja vas 16, Stari
trg ob Kolpi, zavarovalno polico, št.
342129, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnc‑226819
Mikoš Marija, Vinarska ulica 63, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101716954,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
Maribor. m‑668
Požar Andreja, Trnovlje 49, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 322095, izdala zavarovalnica Tilia.
gnx‑227223
Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a,
Domžale, zavarovalno polico, št. 366631,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj‑226862
Slak Janez, Dol. Podboršt 5, Mirna
Peč, zavarovalno polico, št. 677010.
gno‑227232
Stanko Bernardka, Gruča 4, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 40 345449, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb‑227095
Stepan Severin, Gornja Lokvica 65,
Metlika, zavarovalno polico, št. 344131,
izdala zavarovalnica Tilia. gni‑226838
Stevanović Dejan, Groharjeva ulica 5,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 35870,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑667
Verlak Bojan, Betnavska 28, Maribor,
zavarovalno polico, št. 360429, izdala
zavarovalnica Tilia, 5'% bonusa. m‑654
Vidas Tomislav, Smetanova 75, Maribor,
zavarovalno polico, št. 354290, izdala
zavarovalnica Tilia, 40 % bonusa. m‑655
Vujanovič
Stanko,
Ulica
Rudija
Papeža 34, Kranj, zavarovalno polico, št.
357104, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gny‑226722
Žmavc Natalija, Češka 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. 267485, izdala
zavarovalnica Tilia d.d., PR 13. m‑665

Spričevala preklicujejo
Ahčin Tomaž, Ulica bratov Praprotnik
8, Naklo, diplomo Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdana leta 1985.
gnm‑226834
Akalović Petar, Virje 22, Tržič, spričevalo
od 1 do 6. razreda OŠ heroja Grajzerja v
Tržiču. gne‑226817
Bajuk Studen Katica, Česnikova ulica
18, Ljubljana, indeks, št. 41PO5020.
gnh‑227214
Bakovnik Barbara, Britof 333, Kranj,
maturitetno spričevalo in spričevlo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske in upravno
administriativne šole v Kranju, izdano leta
1998 in 1999. gng‑227140
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Bračko Jožef, Ob gozdu 10, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole Maribor - poklic kuhar, izdano leta
1982. m‑666
Butolen Sonja, 5. prekomorske 9, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
za blagovni promet, izdano na ime Mlinar
Sonja. gnc‑227094
Derlink Claudio, Padlih borcev 17,
Šempeter pri Gorici, maturitetno spričevalo
in spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 1981. gnx‑226898
Flerin Mojca, Tržaška cesta 171,
Ljubljana,
indeks,
izdala
Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnm‑227213
Fritz Sara, Gradišče 79/a, Renče,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole v
Novi Gorici. gnv‑226825
Gosar Borut, Selo pri Vodicah 23, Vodice,
indeks, št. 97105008, izdala Biotehniška
Fakulteta v Ljubljani. gne‑227217
Grošič Vildana, Zvezna ulica 5,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3.letnika
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdana leta 2004, 2005, 2006.
gny‑227297
Hitejc Martin, Govekarjeva cesta 24, Ig,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gng‑227215
Hitejc Martin, Govekarjeva cesta 24, Ig,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2001.
gnf‑227216
Hladnik Darko, Črni vrh 103, Črni vrh
nad Idrijo, spričevalo o končani OŠ Janka
Premrla Vojka - Črni Vrh nad Idrijo, izdano
leta 1976. gnb‑226824
Hrvačanin Darko, Ul. Frankolov.žrtev 17
b, Celje, spričevalo 1.letnika SŠGT Celje,
smer kuhar, izdano leta 2003/2004. m‑660
Irgl Violeta, Rakitna 388, Preserje,
indeks, št. 3171, izdala Višja šola za
socialne delavce v Ljubljani. gnu‑227201
Jančič Katja, Ulica pohorskega bataljona
15, Zreče, spričevalo 2. letnika Klasične
gimnazije Celje. gnd‑226818
Javornik Darinka, Pohorska cesta 85,
Vuzenica, diplomo SŠ Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec, št. 489, izdana leta 1990.
gnn‑227108
Juričinec Robert, Makucova ulica 33,
Ljubljana, indeks, št. GRV00164, ZARIS
Ljubljana. gnx‑226723
Kaluder Klavdija, Makedonska 11,
Maribor, spričevalo 1.letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor-šivilja krojač, izdano
leta 2003. m‑651
Kavaš Katja, Štefana Kovača 1, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole v Murski Soboti, izdano leta 2001.
gnc‑227244
Klembas Sabina, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, indeks, št. 82158103, izdala EPF
v Mariboru. gnz‑227221
Kosi Sea, Košaški dol 69, Maribor,
zaključno spričevalo 9.razreda OŠ Ivan
Cankar, izdano leta 2005. m‑642
Kovač Barbara, Erjavčeva cesta 6,
Ljubljana, indeks, št. 18920954, izdala FF
v Ljubljani. gnf‑227241

Kunej Aleš, Cesta prvih borcev 40,
Brestanica,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 2000.
gnj‑227087
Kuntič Heike, Betnavska 28, Maribor,
spričevalo 5.letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2002. m‑652
Kuzmanovič Saša, Pavšičeva 34,
Logatec, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2006. gne‑227142
Lackovič Bojan, Šempas 157, Šempas,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 2003 in 2004. gnx‑226873
Lubej Martin, Aškerčeva 4, Maribor,
maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1999/2000. m‑658
Magdič Sanja, Smetanova ulica 40,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1997.
m‑643
Markovič Milenko, Gotthardstrasse 65,
80689 Munchen, diplomo Srednje tekstilne
in obutvene šole v Kranju. gns‑226878
Mramor
Uroš,
Knezov
štradon
17, Ljubljana, potrdilo o strokovni
usposobljenosti v cestnem prometu,
št. 616123, izdano pri INTER-ES d.o.o
Ljubljana. gnp‑227210
Mustafić Admir, Čečovje 32, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 93526929, izdala
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnl‑226735
Orehovec Marko, Zgornji Motnik 3,
Motnik, zaključno spričevalo, izdala
Živilska šola Maribor - smer mesar, leta
2001. m‑644
Ostojić Jelena, Šalek 84, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne tehnične,
elektro in računalniške šole v Velenju,
izdano leta 2002. gnu‑226901
Ostojić Jelena, Šalek 84, Velenje,
obvestilo o uspehu Poklicne tehnične,
elektro in računalniške šole v Velenju,
izdano leta 2003. gns‑226903
Ošabnik Aleš, Cankarjeva cesta 14, Bled,
maturitetno spričevalo Šole za živinorejske,
veterinarske tehnike v Ljubljani, izdano leta
1975. gnf‑226816
Ožbolt Zoran, Zbitke 2, Prezid, spričevalo
od 1 do 3. letnika Poklicne avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1982, 1983 in
1984. gnf‑227220
Perme Nataša, Raičeva ulica 2 h,
Ljubljana, letno spričevalo 2.letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnz‑227296
Pirc Robert, Manžan 2/a, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika STŠ
Koper. gnx‑227098
Planinšek Iztok, Novačanova 4,
Ljubečna, indeks, št. 93596801, izdala
FERI Maribor. m‑661
Praprotnik Tina, Ljubno 129, Podnart,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 2004. gnq‑227230
Pšeničnik Nataša, Spodnji kraj 29,
Prevalje, spričevalo 3. letnika Srednje
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ekonomske šole v Slovenj Gradcu, izdano
leta 1992. gnh‑227239
Racaj Besmir, Pot na Rakovo jelšo 369,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2005. gnp‑226835
Radić Đuro, Bjeloševac bb, 76318
Bijeljina, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil Novo mesto,
št. 4179. gnt‑226727
Rapuc Branko, Libeliče 20, Libeliče,
spričevalo o končani OŠ Neznanih talcev
Dravograd, izdano leta 1991. gnb‑226895
Rzeničnik Matej, Gotovlje 90/a, Žalec,
letno spričevalo Šolskega centra v Celju poklicna tehniška, elektro in kemijska šola,
izdano leta 2006. gnu‑226826
Sega Eta, Celovška 103/106, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Kafol Eta. gnz‑226821
Sigl Stanislava, Šmartinska cesta
64/b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Celju - smer
prdajalec, izdano leta 1994. gng‑226815
Slapničar Mojca, Rimska cesta 16,
Ljubljana, indeks, št. 20970667, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani, na ime
Klemenčič Mojca. gnj‑227187
Svetičič Valter, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1987. gnp‑226906
Špelič Gabrijela, Jerševec 6, Trebelno,
indeks, št. 30012159, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnj‑226887
Štukelj Anton, Kot 1, Semič, spričevalo
o končani OŠ Semič, izdano leta 1984.
gnj‑227237
Tomše Bojan, Elektrarniška cesta 19,
Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto - mizar,
tapetnik, št. I/MIT-IV/122, izdano leta 1995.
gng‑227144
Tomšič Maja, Cesta heroja Vasje 13,
Moravče, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Domžale - trgovec, prodajalec, izdano leta
2005. gnw‑227149
Učakar Boris, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik v
Ljubljani, izdano leta 1987. gnc‑227219
Verbančič
Boštjan,
Gomilica
122/a, Turnišče, spričevalo izdano pri
Ljudski univerzi Lendava - voznik, izdano
leta 2000. gnr‑226729
Vinkovič Rok, Kalinova ulica 36, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1994, izdano na ime Vinković Robert.
gni‑227138
Vinković Rok, Kalinova ulica 36, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh‑227139
Zadravec Miran, Lačaves 12, Kog,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole. gng‑227090
Zorc Miha, Podboršt 2, Šentvid pri
Stični, indeks, št. 27004253, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnw‑227124

Št.

Žajdlik Teja, Polom 3/a, Stara Cerkev,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje, št.
918/I-G, izdano leta 2004. gnn‑227233
Žižek Valentina, Prekmurske čete 16,
Črenšovci, zaključno spričevalo SPTŠ Murska
Sobota, šolsko leto 2003/04. gnt‑226827
Žuža Sandra, Cesta 4. maja 70/a,
Cerknica, spričevalo 1 in 3. letnika Šolskega
centra v Postojni - ekonomski tehnik, izdano
leta 2003 in 2005. gnu‑226726

Ostale listine preklicujejo
Babič Tomislav, Izolska vrata 20, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnk‑227236
Baftijari Zedi, Žolgarjeva 9, Maribor,
delovno knjižico. m‑659
Bernetić Nataša, Levstikova 10, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico, izdana na ime
Božeglav Nataša. gns‑227203
Bolarić Jasmina, Praprotnikova ul.
25, Mozirje, delovno knjižico, reg. št.
15222, ser. št. 555955, izdala UE Mozirje.
gnq‑226730
Cipot Gregor, Šimkova 25, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93521681, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m‑648
Curk Sandi, Župančičeva 4, Postojna,
vpisni list za čoln, št. 3734-2290/00-004,
izdan 23.6.2004 v Kopru. gnw‑226799
Čolić Oliver, Ulica Luke Svetca 5, Litija,
delovno knjižico. gni‑227113
Čop Marija s.p., Podkum 11, Podkum,
nacionalno licenco za vozilo Scania
R 143HA 4X2L, reg. št. LJ L8-66P.
gnn‑227208
Čuček Željka, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk‑227211
Gabrovšek Patricija, Vikarče 39 a,
Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala
Srednja gradbena, geodetska in ekonmska
šola v Ljubljani, leta 2004. gnb‑227045
Gantar Aleš, Sončna ulica 8, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 25006789,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gni‑226788
Gantar Maja, Dole 26/a, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 71040623,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnp‑226731
Grcić Denis, Gorkičeva ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn‑226733
Igličar Janez s.p., V Hrastovec 1,
Notranje Gorice, licenco, št. 002288 za
tovorno vozilo Mercedes Benz z reg. št. LJ
U3-93M. gnn‑226808
Iljaž Igor, Kumrovška cesta 7, Bizeljsko,
delovno knjižico. gnt‑227102
Ivančič Mirela, Strunjan 55, Portorož Portorose, delovno knjižico. gnd‑226718
Jankovič Ivana, Ulica miru 17, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 4531 z dne
8.10. 2001. gnh‑226814
Jurca Borut, Rjava cesta 31/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb‑226720
Kapele Tomaž, Čopova ulica 17,
Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
31200140, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnc‑226994
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Karner
Danilo,
Sp.Slemen
107,
Selnica ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
93531380, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m‑646
Karpač Juras Vera, Meža 156,
Dravograd, delovno knjižico. gnp‑227106
Kodrič Maja, Cirkovce 1/a, Cirkovce,
delovno knjižico. gng‑226715
Kraner Bojan, Pivola 16, Hoče, delovno
knjižico. m‑662
Križna Andrej s.p., Železno 11, Žalec,
izvod licence, št.4045 za vozilo MAN
19.321H, reg. št. CE H5-678, izdan na
OZS, dne 8.1.2003 z veljavnostjo do
9.6.2006. gnu‑227176
Kuzmič Sanja, Svetelova ulica 12,
Maribor, delovne knjižice št. 20222, izdana
leta 2002 v Mariboru. m‑650
Lekše Tanja, Vrhpolje pri Kamniku
278, Kamnik, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-4501/94,
izdano 13.7.1994, izdala izdala Uprava za
pomorstvo. gni‑227088
Lovrečič Mirana, II prekomorske brigade
45, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gns‑226828
Mahorič Miha, Krekova ulica 27,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4418/00-97, ser.
št. 1640/97. gnw‑226724
Miljević Silvo, Žolgarjeva 9, Maribor,
delovno knjižico št. 31924, izdana leta
1976 v Mariboru. m‑653
Miškić Gordana, Srednje Gameljne
28, Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gng‑226865
Movrin Marko, Cesta v Rošpoh 113,
Kamnica, študentsko izkaznico, št.
93478529, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m‑649
Nemšak Ksenija, Skolibrova ul.6, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 81612396, izdala
EPF Maribor. m‑657
Peganc Anka, Lahomšek 17, Laško,
študentsko izkaznico, št. 18041050, izdala
FF v Ljubljani. gnk‑226811
Pepelnik Agica, Graščinska c. 26,
Prebold, delovno knjižico, ser. št. A 596670,
reg. št. 41/2005. gno‑226732
Peterka Drago, Bakovci, Prečna ulica
12, Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 43049, ser. št. 239683, izdana 1.7.1981.
gnh‑226714
Podpečan Suzana, Celjska cesta 22,
Slovenske Konjice, delovno knjižico, št.
18512, izdana 30.7.2003. gng‑227240
Pristov Barbara, Kolajbova ulica 277a,
Ljubljana, delovno knjižico, št. DA 0356887,
reg. št. 14484, izdana na ime Markoč
Barbara. gnh‑227089
Ražman Tomaž, Prade, Cesta XV
17, Koper - Capodistria, orožni list, št.
OL000061021. gnz‑226996
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico javne uslužbenke Bertok Lilijane,
zap. št. 543, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-18817/06
Savčič Danilo, Trg Rivoli 6, Kranj,
delovno knjižico. gnf‑226716
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Serdarević
Damir,
Ulica
padlih
borcev 22, Prestranek, delovno knjižico.
gnv‑226775
SINODA d.o.o., Zbilje 4/c, Medvode,
delovno dovolenje, št. 0424487762,
delovodska številka 442-2572/06-04-1447 za
Hozjan Bernardo, Kurirska pot 19, Ljubljana,
izdano od 31.5.2006 do 30.11.2006.
gnn‑226837
Slavinec
Drago,
Brebrovnik
13,
Ivanjkovci, potrdilo za varno delo s
traktorjem in traktorskimi priključki, izdal
SŠC Ptuj 27.5.2005. m‑663
Strah Danijel, Smolnik 38, Ruše,
izkaznico vojnega veterana, št. 002162,
izdana 13.9.2001 v Mariboru. m‑647
Šauperl Ilonka, Selnica ob Muri 22,
Ceršak, delovno knjižico. m‑664
Šetinc Marko, Globoko 65, Globoko,
študentsko izkaznico, št. 18040654, izdala
FF v Ljubljani. gnl‑226810
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Šiftar Tomaž, Strukovci 15, Bodonci,
delovno knjižico, št. 69636, izdana
20.10.2004. gni‑227238
Škerbec Jaka, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
26106762, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnm‑226809
Štemberger Alessandra, Med vinogradi
16, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnr‑227229
Štrancar Damijan, Lozice 12, Podnanos,
licenco, št. 009938/18180 za tovorno vozilo
MAN GO 17-628, izdana 3.7.2001 pri OZS.
gnv‑227100
Švigelj Bojan, Šišenska cesta 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh‑226789
Temnikar Aleš, Mislinjska Dobrava
80/b, Podgorje pri Slovenj Gradcu, delovno
knjižico. gnr‑226829
Turnšek Franc s.p., Kamence 12,
Rogaška Slatina, dovolilnice za mednarodni

tovorni promet za države Rusija GO
19088/506850, Ukrajino GO 17662, GO
17668, GO 15431 in Ukrajino 3 države GO
04503. gnm‑226784
Vadnov Alen, Dekani 247/a, Dekani,
evidenčni list za čoln, št. KP 735/1603-75-03.
gnn‑226833
Vrbnjak Leo, Ptujska cesta 24, Miklavž
na Dravskem polju, vpisni list za čoln, št.
01-03-361/1-1987. gnq‑226830
Vuk Adrijana, Dragonja 122, Sečovlje
- Sicciole, študentsko izkaznico, št.
09990355. gno‑226832
Weingerl Franc, Zimica 95 e, Zgornja
Korena, delovno knjižico št. 22701, izdana
leta 2003 v Mariboru. m‑645
Zupanc Davorin, Cesta na Rožnik 29,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6422/99, ser. št.
VČ -3254/99. gnl‑227085

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
Blago in gradnje
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve

5153
5153
5153
5153
5154
5154
5154
5172
5210

Objave po Zakonu o političnih strankah

5280

Evidenca statutov sindikatov

5280

Objave po 64. členu Zakona o medijih

5281

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlog

5281
5281
5292

5233
5233
5235
5238
5240
5240
5243
5243
5246

Zavarovanja

5292

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

5294
5294
5297
5298
5300
5301

5252
5252
5254
5255

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

5302
5302

Javni razpisi

5256

Javne dražbe

5267

Razpisi delovnih mest

5268

Druge objave

5279

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

5303
5303
5303
5303
5306
5309
5310
5311
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