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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 430-295/2006/2
Ob-21039/06
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, Ljubljana,
1501 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, Ljubljana, 1501
Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
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 nabavo strežniškega
sistema, št. 430-295/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra: NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: strežniški sistem,
ki zajema strojno opremo, programsko
opremo, namestitev, konfiguracijo (tudi
prenos podatkov) in zagon sistema v celoti ter izobraževanje. Podrobnejši opis bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00–9.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 20. 7. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF 0515.
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/.
Za več podrobnosti o ustreznih državnih
službah, kjer je mogoče dobiti informacije o
davkih, varstvu okolja, zaščiti delovnih mest
in delovnih pogojih, izpolnite Prilogo A.II-IV
(če je to primerno).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-21171/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni
naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije
v letu 2007 in 2008.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
okvirna količina 57.300.000 kWh.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 9. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-21213/06
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: Tomaž Kosmač, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-336, faks +386/1/29-14-833,
elektronska pošta: nabava@slo-zelez
nice.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup kolesnih dvojic, monoblok koles in osi za tovorne vagone.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
35.23.14.00-6, 35.23.11.00-3, dopolnilni besednjak: x008-2 x016-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
– 1475 kpl. kolesnih dvojic s termično
močno obremenljivimi kolesi,
– 600 kosov osi kolesne dvojice za tovorne vagone,
– 800 kosov monoblok kolesa ø920
mm.
Skupna ocenjena vrednost naročila je
1.485,000.000 SIT z DDV.
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: 10. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Ob-20971/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006 je bil pod št. Ob-3274/06, s strani naročnika: Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja, objavljen javni
razpis: sukcesivna dobava kruha, pekovskih
izdelkov, sendvičev in peciva. Zatem je bila
v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, pod št. Ob-10946/06, objavljena sprememba predmetnega javnega razpisa.
V postopku oddaje javnega naročila je
bil vložen revizijski zahtevek in revizijska
komisija je izdala sklep o delni razveljavitvi
razpisne dokumentacije. Zaradi navedenega objavljamo spremembe predmetnega
javnega razpisa:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do 12.
ure, ne glede na način prenosa.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 9. uri, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Osnovna šola Mislinja
Št. 465-08-0008/2006-271-07 Ob-20985/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za nabavo računalniške opreme, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17811/06, se polje IV.3.2) nadomesti z
naslednjim besedilom:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Polje IV.3.3) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006 do 12.
ure.
Polje IV.3.6) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 9. 2006.
Polje IV.3.7.2) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
V polju III.2.1) se predzadnja alinea spremeni tako, da se glasi: da ponudba velja
najmanj do 25. 9. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 519-178/2006
Ob-21152/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006 je bilo objavljeno javno naročilo AJPES, Ob-19572/06: »Izdelava programske
opreme za izvedbo elektronske registracije
gospodarskih družb v Poslovnem registru
Slovenije«. Popravita se II.1.6) in II.3) točki,
ki pravilno glasita:
II.1.6)
b) – razvoj programske opreme v obsegu
40 inženirskih dni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: datum dobave: do 15. 11. 2006 ali
75 dni po podpisu pogodbe.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 474/06

Ob-21221/06
Popravek
V javnem razpisu za nakup sadja in zelenjave, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 68 z dne 30. 6. 2006, Ob-18505/06, se
popravi točka IV.3.3) in pravilno glasi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: ponudniki poravnajo stroške
razpisne dokumentacije na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45 08 7599.
Klinični center Ljubljana
Št. 3511-1/2006-179
Ob-21217/06
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
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Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11604/06, se spremenijo točke II.2.1)
II.3), III.2.1.2), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in
sicer v naslednjem:
II.2.1) Sklopi:
– sklop 1: splošna in pohištvena neserijska oprema,
– sklop 2: splošna in pohištvena serijska
oprema,
– sklop 3: splošna medicinska oprema,
– sklop 4: specialna medicinska oprema,
– sklop 5: laboratorijska oprema,
– sklop 6: oprema za čiščenje in dezinfekcijo,
– sklop 7: računalniška oprema,
– sklop 8: oprema multimedijskega sistema,
– sklop 9: radiološka oprema – RTG in
ultrazvočna oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: spremeni se datum v 9. 3. 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 ponudnike«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 31. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
31. 8. 2006 in število dni v 98.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 31. 8. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-21305/06
Popravek
V javnem naročilu: Dobava in montaža notranje opreme Kulturno kongresnega
centra, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19394/06 se rok za
oddajo ponudbe spremeni iz 1. 8. 2006 do
12. ure v 9. 8. 2006 do 10. ure, datum in
čas odpiranja pa se spremeni iz 1. 8. 2006
ob 13. uri v 9. 8. 2006 ob 10.30.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-20570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, vložišče, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-68.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000326/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava raztopine kalcijevega klorida
(CaCl2) za potrebe zimske službe - 24 %
raztopina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: posamezne avtocestne
baze v Republiki Sloveniji.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
14.45.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
2,400.000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo iz lastnih sredstev. Plačilo
za opravljeno dobavo bo izvedeno na osnovi računa v roku 60 dni od njegovega prejema v skladu z določili pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000326/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 8. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija v elektronski (PDF) obliki je
brezplačna, plačilo se nanaša na razpisno
dokumentacijo v pisni obliki in posedovanje po pošti. Razpisna dokumentacija bo
ponudnikom posredovana na njihovo pisno
zahtevo, ki jo pošljejo naročniku po faksu
01/300-98-78 ali po elektronski pošti na
naslov komerciala@dars.si. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji zahtevi po posredovanju razpisne dokumentacije navesti
naslov javnega naročila, svoj točen naziv
s sedežem, matično in davčno številko in
številko TRR, ime kontaktne osebe, telefonsko in telefaks številko kontaktne osebe
in način dostave razpisne dokumentacije
(pisno po pošti ali v elektronski obliki). Če
želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006, do
12. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri, DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-20728/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava uporabniške IT opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. enota A: delovna postaja – 32 kosov,
2. enota B: tanki klient – 30 kosov,
3. enota C: prenosni računalnik – 10 kosov,
4. enota D: prenosni računalnik zmogljiv
– 5 kosov,
5. enota E: laserski tiskalnik A4 ČB – 22
kosov,
6. enota F: laserski tiskalnik A3 ČB – 1
kos,
7. enota G: laserski tiskalnik A4 barvni
– 8 kosov,
8. enota H: laserski tiskalnik A3 barvni
– 2 kosa,
9. enota I: laserski tisklanik all-in-one – 9
kosov,
10. enota J: matrični tiskalnik A4 – 3
kose,
11. enota K: prenosni InkJet barvni – 1
kos,
12. enota L: scanner – 19 kosov,
13. enota M: dlančnik – 7 kosov,
14. enota N: projektor – 1 kos,
15. enota O: računalniške komponente
– 1 komplet:
a) LCD monitor 17'' – 9 kosov,
b) LCD monitor 19'' – 10 kosov,
c) trdi disk ATA 7200 – 3 kose,
d) trdi disk SATA 7200 – 5 kosov,
e) zunanji disk – 5 kosov,
f) zunanji disk za prenosnik – 5 kosov,
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g) USB pomnilniški medij – 16 kosov,
h) zunanji DVD zapisovalnik – 3 kose,
i) RAM – 13 kosov,
j) brezžična optična miška – 6 kosov,
16. enota P: CorelDraw – 8 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 3. 11.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja. (status System Reseller ali podobno)
– ponudnik predloži dokazilo;
– ponudnik mora za vsak kos (tudi za
posamezne elemente: MB, RAM, HD…)
opreme nedvoumno navesti kataloško številko oziroma »part number« (kot je v bazi
komponent pri principalu);
– oprema oziroma modeli morajo biti na
HCL listi za WXP Pro;
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 84%,

76-77 / 21. 7. 2006 /

Stran

5743

2. tehnične in funkcionalne lastnosti –
16%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 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: 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 3. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 11. 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: 10. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20729/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav, Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav, Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža RTG aparata in dodatne opreme za Visoko šolo za zdravstvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
– sklop 1 – slikovni RTG aparat za slikanje skeleta in pljuč,
– sklop 2 – digitalni radiografski sistem
baziran na fosfornih kasetah, zaščitna sredstva, negatoskopi.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: oprema in dodatna oprema za RTG aparat.
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3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža RTG aparata in dodatne opreme
v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v 60 dneh.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
računa.
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. Ponudniki priložijo tudi potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov. Potrdilo izda Ministrstvo za
zdravje, Urad za zdravila. 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 ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ali drug postopek, katerega posledica je
namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da
ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo
obrazec BON-2. Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti za
poslovno leto 2005 ter potrdila bank o stanju
na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter podatke o
morebitnih blokadah le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, izjava
ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev naročnika. Seznam najvažnejših opra-
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vljenih dobav in montaž razpisane opreme
v zadnjih petih letih s priloženimi potrdili
naročnikov. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti
in za vodjo razpisanih del seznam objektov,
kjer je opravljal vodenje del v zadnjih petih
letih. Ponudnik (ali skupaj z podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih petih letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 30,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane opreme v zadnjih
petih letih najmanj na enem objektu v vrednosti posameznega dela nad 30,000.000
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št.
101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02, 47/02 in
31/06) in podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani št.
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije, sklic na številko 041, pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom,
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-20731/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi, Cesta 27. aprila 31, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-272.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Študentski domovi v
Ljubljani.
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 100,000.000 SIT.
Sklopi so: meso in mesni izdelki – perutnina
in perutninski izdelki – ribe in ribji izdelki
– mleko in mlečni izdelki – kruh in peciva
– zamrznjeni pekovski izdelki – testenine in
moka – maščobna živila – sadje – zelenjava
– zamrznjena zelenjava – brezalkoholne pijače – alkoholne pijače – splošno prehrambeno blago – krompir.
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: 11.000 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: 16. 8. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 28. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Študentski domovi
Ob-20732/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, kontaktna oseba: Saša Prinčič, tel.
05/707-40-21, faks 05/734-13-02, elektronska pošta: sasa.princic@gmail.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Bolnišnica Sežana, Nabavna služba,
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/707-40-21, faks 05/734-13-02, elektronska pošta: sasa.princic@gmail.com.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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-02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dializni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana – razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Kratek opis: poliamidni dializatorji (z
membrano HF raznih površin).
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Kratek opis: polisulfonski dializatorji (z
membrano LF raznih površin).
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Kratek opis: ultrafiltri za monitor GAMBRO.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Kratek opis: dializne linije za monitor
GAMBRO.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
Kratek opis: dializne linije za monitor HOSPAL.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6
Kratek opis: igle za dializo.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
Kratek opis: tekoči kisli koncentrati za
bikarbonatno dializo (6L).
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 8
Kratek opis: kapsule Na-Bikarbonata.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 9
Kratek opis: seti za dializo.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 10
Kratek opis: raztopine (fiziološka raztopina z luer nastavkom - 2 litrska).
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 11
Kratek opis: infuzijski sistemi (z luer nastavkom na začetku in koncu).
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 12
Kratek opis: razkužila za dializni monitor
INNOVA.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 13
Kratek opis: razkužila za monitor GAMBRO.
Obseg in količina: okvirne letne količine
proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: Poliamidni dializatorji
Sklop 2: Polisulfonski dializatorji
Sklop 3: Ultra filtri za monitor gambro
Sklop 4: Dializne linije za monitor gambro
Sklop 5: Dializne linije za monitor hospal
Sklop 6: Igle za dializo
Sklop 7: Tekoči kisli koncentrati za bikarbonatno dializo (6 l)
Sklop 8: Kapsule Na-bikarbonata
Sklop 9: Seti za dializo
Sklop 10: Raztopine
Sklop 11: Infuzijski sistem
Sklop 12: Razkužila za monitor innova
Sklop 13: Razkužila za monitor gambro
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
V I. fazi postopka se bo prijavljenim kandidatom, ki bodo predložili pravočasno in
pravilno prijavo, priznala sposobnost za dobavo dializnega materiala. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti bo naročnik
ugotavljal za vsak posamezni sklop posebej.
Sposobnost za dobavo dializnega materiala
bo izbranim kandidatom priznana za obdobje 36 mesecev od dokončnosti odločitve o
priznanju sposobnosti, sprejete v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
Najugodnejšega ponudnika za vsak
posamezni sklop posebej se bo izbralo na
temelju cenovno najnižje ponudbe (merilo:
najnižja cena).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vrste
finančnih zavarovanj, ki jih bo moral izbrani
kandidat predložiti v II. fazi postopka, so
naslednja:
1. originalna bančna garancija za resnost
ponudbe,
2. originalna bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancija za resnost ponudbe bo morala
vsebovati naslednje elemente:
– garancija znaša 10% od ponudbene
vrednosti tistega sklopa, za katerega se vlaga ponudbo,
– garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv brez
ugovora,
– garancija mora biti veljavna še najmanj
15 dni od dneva poteka veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v svoji ponudbi.
Vsebina bančne garancije bo morala biti
identična z besedilom iz vzorca, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije za II. fazo
postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: blago
bo naročnik plačeval na podlagi računovzbirnikov. Za posamezno dobavo blaga v
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določenem mesecu mora dobavitelj ob koncu meseca izstaviti račun-zbirnik, ki ga bo
naročnik plačal v roku najmanj 75 dni, računano od dneva zaključka meseca.
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: zainteresirani kandidat mora izpolnjevati
naslednje pogoje in v dokaz izpolnjevanja
teh pogojev mora predložiti naslednja dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
dokazilo: izpisek iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence oziroma potrdilo
pristojnega davčnega urada (če ni vpisan
v sodni register), da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ima veljavno 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 oziroma drug
upravni akt pristojnega organa;
– 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: izjava zainteresiranega kandidata;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
storitve kaznivega dejanja, ki bi bilo povezano z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, in da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
kandidatovega poslovanja;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da se strinja z razpisno dokumentacijo
in da sprejema pogoje za udeležbo v I. fazi
postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila JN 02/06;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da so podatki in izjave v prijavi in v
ostali dokumentaciji, ki sestavlja prijavo, resnični in nezavajajoči;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da podatki v prijavi in v ostali dokumentaciji, ki sestavlja prijavo, izkazujejo
dejansko stanje kandidata na dan oddaje
prijave;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ekonomsko-finančno sposoben
za dobavo proizvodov tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
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– da vsi transakcijski računi kandidata
niso bili blokirani v obdobju zadnjih šestih
mesecev, pri čemer se šestmesečno obdobje računa od dneva oddaje v objavo I.faze
postopka oddaje javnega naročila;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da je poravnal zapadle davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, oziroma če gre za kandidata,
ki ima svoj sedež v tujini, da je v Republiki
Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v Republiki Sloveniji;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da bo plačilni rok znašal najmanj 75
dni, računano od dneva zaključka meseca,
za katerega se izdaja račun-zbirnik oziroma
toliko, kolikor bo označeno v ponudbi, ki jo
bo vložil, v primeru, da bo ponujeni plačilni
rok daljši od 75 dni;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da bo cena:
– v ponudbi pripravljena tako, da bo
že vključevala vse elemente, iz katerih je sestavljena, kot tudi morebitni popust,
– v ponudbi pripravljena po sistemu
franco Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica
4, Sežana – razloženo,
– na enoto vsakega proizvoda tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katerega bo vložil ponudbo, ves čas trajanja pogodbe o nabavi dializnega materiala enaka
ceni iz ponudbe;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za dobavo proizvodov
tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da zagotavlja dobavo vseh proizvodov
tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo, v ponujenih količinah
ves čas trajanja pogodbe o dobavi dializnega materiala;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da bo dostava proizvodov opravljena v
rokih in do ure, kot to zahteva naročnik, in
sicer dostava je naslednjega dne od dneva
oddaje posameznega naročila, dostavo se
opravi najkasneje do 12. ure na lokacijo Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210
Sežana -razloženo;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata;
– da bodo dobavljeni proizvodi:
– v celoti ustrezali veljavnim standardom in kakovosti, ki bo deklarirana na
njihovi embalaži oziroma v spremljajočih
dokumentih;
– imeli rok uporabnosti vsaj še tri
mesece od dneva njihove dobave naročniku;
dokazilo: izjava zainteresiranega kandidata.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 10.000 (z DDV).
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Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije z nakazilom zneska na transakcijski
račun naročnika št.: 01100 – 6030278864.
Dvig razpisne dokumentacije je možen vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do
11. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 5. 9. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Bolnišnica Sežana
Ob-20736/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
računalništvo in informatiko, kontaktni osebi: Lan Vošnjak, Maja Kerkez, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-82-70,01/476-83-23,faks01/426-46-47,
elektronski pošti: Lan.vosnjak@fri.uni-lj.si,
maja.kerkez@fri.uni-lj.si, internetni naslov:
www.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-1/2006-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme: osebni
računalniki, prenosni računalnik, monitorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Tržaška 25 in
Jadranska 21.
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 I: oprema računalniške učilnice
– osebni računalnik: 60 kosov in monitor:
58 kosov
Sklop II: prenosni računalnik – 1 kos
Sklop III: monitorji: – 6 kosov
Sklop IV: mrežna stikala – 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po dobavi, skladno z določili
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti – izpis iz sodnega registra.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-1/2006-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri, Ljubljana, Tržaška 25, UL fakulteta za računalništvo in informatiko, 8. nadstropje, dekanat.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
računalništvo in informatiko
Ob-20753/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme na pošti Domžale.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pošta Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% ponudbene vrednosti)
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 10% ponudbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da bo končal z deli
v roku,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
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. 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: 21. 8. 2006 do 12.
ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 196/2006
Ob-20774/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna
šola
Polje,
kontaktna
oseba: Mateja Križan, Polje 358,
1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel.
520-86-00, faks 520-86-00, elektronska
pošta: mateja.krizan1@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ARHE, kontaktna oseba: Boris
Briški u.d.i.a., Ziherlova ulica 40e, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/795-330, elektronska pošta: boris.briski@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme kletnih prostorov Osnovne šole Polje, Polje 358,
1260 Ljubljana Polje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje
358, 1260 Ljubljana Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme kletnih prostorov jedilnice, učilnice tehničnega pouka, garderobe, pralnice, dveh učilnic, računovodstva,
shrambe, in še nekaterih manjših prostorov,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Okvirna vrednost znaša 29,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 25. 9. 2006, konec
20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse kot
izhaja 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: v primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov – skupna ponudba,
mora biti ponudbi predložen 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: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01261-6030663049, s pripisom za
razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 13. uri; Osnovna šola Polje, Polje 358,
1260 Ljubljana Polje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Osnovna šola Polje
Ob-20776/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Lilija, Milan Fakin, Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-67-700, faks 03/56-67-714,
elektronska pošta: lilija@kop-zagorje.si;
milan.fakin@kop-zagorje.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava večnamenskega tovornega vozila skupne mase do 3500 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
(10% od ocenjene vrednosti),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% fiksne pogodbene vrednosti z DDV),
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– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (10% fiksne pogodbene
vrednosti z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– delno plačilo v višini 10,800.000 SIT,
plačljivo v evrih po tečaju zamenjave (prvi
odstavek 5. člena Zakona o dvojnem označevanju cen) najmanj 30 dni po izvedbi posla;
– plačilo razlike do polne pogodbene
cene (z DDV), plačljivo v evrih po tečaju
zamenjave (prvi odstavek 5. člena Zakona
o dvojnem označevanju cen) najmanj 60 dni
po izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost katere predmet
je javno naročilo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– ponudnik ni pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem,
– poravnani davki in prispevki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na TRR št.:
26338-0012342595, Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2008 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 20. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12. uri; Cesta zmage 57, 1410 Zagorje
ob Savi.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 3/2006
Ob-20777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, dipl. ek., Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-202,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@siol.net.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I. 1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročila: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo z medicinsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilo ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
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: navedeno v Navodilu ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni na dan odpiranja ponudb.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
in druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstvo za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je finančno in likvidnostno sposoben
– potrjen obrazec BON – 1 in BON – 2 ali
potrjeno davčno napoved za preteklo leto
(samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da zagotavlja, da
ponujeno vozilo v celoti ustreza tehnični
specifikaciji naročnika in zagotavlja dobavo reševalnega vozila v skladu s tehnično
specifikacijo;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja, da bo
v primeru izbora za dobavo predmeta naročila sklenil z naročnikom pogodbo v skladu z
razpisno dokumentacijo ter bo zagotovil dobavo naročenega blaga na sedež naročnika,
skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti
(garancija, tehnična navodila itd.);
3. izjava ponudnika o ponujenem garancijskem roku;
4. seznam dobav reševalnih vozil v zadnjih dveh letih (reference).
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: ZJN3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na račun naročnika št. 01329-6030924721.
Pri negotovinskem plačilu potrebujete za
dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 430-257/2006/3
Ob-21001/06
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 živil, št.
430-257/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OP Ljubljana-Kotnikova, OP Tacen, CO Gotenica, PD Debeli
rtič, PD Bohinj.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava živil, ki obsega naslednje sklope:
sklop 1: sveže meso, sklop 2: konjsko in telečje meso, noj, drobnica in divjačina, sklop
3: mesni izdelki, sklop 4: perutnina in izdelki
iz perutninskega mesa, sklop 5: sveže meso
in mesni izdelki za PD Debeli rtič, sklop 6:
perutnina in izdelki iz perutninskega mesa
za PD Debeli rtič, sklop 7: sveže meso in
mesni izdelki za PD Bohinj, sklop 8: sveže
meso in mesni izdelki za CO Gotenica, sklop
9: mleko, sklop 10: mlečni izdelki, sklop 11:
sladoled, sklop 12: mleko in mlečni izdelki
za CO Gotenica.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9,
15.51.10.00-3,
15.50.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sveže meso
1) Kratek opis: dobava svežega mesa.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet, 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 35,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Konjsko in telečje meso, noj,
drobnica in divjačina
1) Kratek opis: dobava konjskega in telečjega mesa, noja, drobnice in divjačine.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava mesnih izdelkov.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
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3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Perutnina in izdelki iz perutninskega mesa
1) Kratek opis: dobava perutnine in izdelkov iz perutninskega mesa. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki za
PD Debeli rtič
1) Kratek opis: dobava svežega mesa
in mesnih izdelkov za PD Debeli rtič. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Perutnina in izdelki iz perutninskega mesa za PD Debeli rtič
1) Kratek opis: dobava perutnine in izdelkov iz perutninskega mesa za PD Debeli
rtič. Podrobnejši opis blaga je naveden v
razpisni ni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
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Naslov: Sveže meso in mesni izdelki za
PD Bohinj
1) Kratek opis: dobava svežega mesa in
mesnih izdelkov za PD Bohinj. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i)
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki za
CO Gotenica
1) Kratek opis: dobava svežega mesa
in mesnih izdelkov za CO Gotenica. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 21,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Mleko
1) Kratek opis: dobava mleka. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.51.10.00-3.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mlečnih izdelkov.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.50.00.00-3.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 2,200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Sladoled
1) Kratek opis: dobava sladoleda. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.50.00.00-3.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 600.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Mleko in mlečni izdelki za CO
Gotenica
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov za CO Gotenica. Podrobnejši opis
blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
15.50.00.00-3.
3) Količina ali obseg: navedena količina
je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin v skladu s
prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 21,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javni razpis je razdeljen na sklope, ki so
navedeni v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov
iz posameznega sklopa. Ostale zahteve so
podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
149,200.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
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mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja,
– potrdilo o nekaznovanju,
– obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih 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: 430-257/2006.
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: 25. 8. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43025706, 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: 28. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 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: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali
pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem ali
pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico)
ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava
podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-283/2006/5
Ob-21002/06
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.
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II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
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 informacijske
opreme, št. 430-283/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, ki obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: skenerji,
– sklop 6: omrežna oprema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osebni računalniki
1) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov. Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: osebni računalnik
osnovni (DP-02) 128 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 26,880.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Prenosni računalniki
1) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg:
– prenosni računalnik – osnovni (DP-29)
84 kosov;
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– prenosni računalnik – podnožje
(DP-30) 84 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37,464.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Strežniki
1) Kratek opis: dobava strežnikov. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: osnovni datotečni
strežnik (DP-16) 42 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37,800.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Tiskalniki
1) Kratek opis: dobava tiskalnikov. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: namizni laserski
tiskalnik A4 (TI-06) 60 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,600.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Skenerji
1) Kratek opis: dobava skenerjev. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: skener A4 (SK-01)
12 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 324,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Omrežna oprema
1) Kratek opis: dobava omrežne opreme.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg:
– ethernet stikalo 24 portno (ES-06) 89
kosov;
– ethernet stikalo 48 portno (ES-07) 11
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 28,798.070
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
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ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
134,866.070 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga
mora predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV
presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnična dokumentacija ponujene
opreme,
– tehnična specifikacija ponujene opreme,
– podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-283/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s 130-138966 z dne 12. 7. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 28. 8. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43028306, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 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 PSF
0514.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali
pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem ali
pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico)
ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava
podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
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.
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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:
14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-21010/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktni osebi: Irena Švajger
Grabrijan in Danica Puljak, Mestni trg 24,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/30-63-100,
faks 07/36-37-402, elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41404-28/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transportno vozilo in aparat za oživljanje
za potrebe Zdravstvenega doma Metlika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Metlika,
CBE 71, 8330 Metlika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: transportno vozilo.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: prenosni aparat za oživljanje.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali za celoto.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop št. 1: transportno vozilo – 1
kom,
– sklop št. 2: aparat za oživljanje – 1
kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 90 dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe (vključno z DDV);
– 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: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo za posamezni
sklop sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. V primeru skupnega nastopa mora
ponudnik predložiti pogodbo o skupnem na-

stopu iz katere je razvidno kdo je nosilec
posla in sklenitelj pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezni sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavna registracija – izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku – Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – potrdilo Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke
pri Ministrstvu za zdravje (velja za aparat
za oživljanje).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1/P in BON-2 ali podatki iz bilance
uspeha in iz bilance stanja,
– potrdilo poslovne banke, da ponudnikov račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– da je poravnal davke in prispevke – potrdilo davčne uprave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponujeno blago ustreza tehnični specifikaciji in predložitev prospektov,
certifikatov ter druge tehnične dokumentacije, ki to verodostojno izkazujejo,
– izjava, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko, tehnično in finančno
sposoben izvesti javno naročilo,
– seznam in potrjene reference dobav
v zadnjih treh letih (reference) – pogoj najmanj 3 dobave,
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi izvesti usposabljanje delavcev – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. rok dobave – 10%,
3. bližina servisiranja (transportno vozilo)
– 10%,
4. garancija (aparat za oživljanje) –
10%.
Podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega računa 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-50002006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 12. uri; Občina Metlika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Metlika
Št. 430-260/2006
Ob-21139/06
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, 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. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
daktiloskopskega potrošnega materiala, št.
430-260/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava daktiloskopskega potrošnega materiala. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga, ki je
predmet javnega razpisa je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine blaga, ki so predmet javnega naročila, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Javno naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev v ocenjeni okvirni vrednosti za dve leti
30,000.000 SIT z 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 pla-

Št.

čila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa. Račun izstavi ponudnik-izvajalec
na podlagi potrjenega prevzemnega dokumenta (dobavnice) o uspešnem prevzemu
blaga.
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) 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 in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (za samostojne podjetnike: izpis iz poslovnega registra Slovenije); potrdilo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vzorci ponujenega blaga.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-260/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43026006,
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: 22. 8. 2006 do 15.
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: 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: 23. 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:
Opomba pod točko II.3): dobava blaga bo potekala sukcesivno v času trajanja
pogodbe na osnovi sprotnih pisnih naročil
naročnika. Ponudnik mora zagotavljati najkasnejši rok za dobavo blaga 60 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika.
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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-21177/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Erika Kriznar,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/260-16-89, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: erika.kriznar@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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 3-09-2-29/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. faza omejenega postopka za sukcesivno dobavo hrane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: riž, moke, žita, kaše.
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3) Obseg ali količina: okvirno 30 artiklov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: toast, kruh, drobno pecivo, testo.
3) Obseg ali količina: okvirno 45 artiklov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: slano in sladko pecivo,
potice.
3) Obseg ali količina: okvirno 11 artiklov.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sladice.
3) Obseg ali količina: okvirno 50 artiklov.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: slaščičarski zmrznjen program.
3) Obseg ali količina: okvirno 25 artiklov.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: testenine in zakuhe.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: testenine suhe posebne.
3) Obseg ali količina: okvirno 15 artiklov.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: testenine polnjene posebne, sveže.
3) Obseg ali količina: okvirno 40 artiklov.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: testenine polnjene sveže
in zmrznjene.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sadje sveže.
3) Obseg ali količina: okvirno 55 artiklov.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: sadje suho.
3) Obseg ali količina: okvirno 25 artiklov.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: beluši specialni.
3) Obseg ali količina: okvirno 5 artiklov.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: zelenjava sveža.
3) Obseg ali količina: okvirno 90 artiklov.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: zelenjava suha.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: zelenjava integrirana.
3) Obseg ali količina: okvirno 45 artiklov.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: mleko, mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: okvirno 60 artiklov.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: siri posebni.
3) Obseg ali količina: okvirno 10 artiklov.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: jajca, zmrznjen in vložen
program.
3) Obseg ali količina: okvirno 85 artiklov.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: trgovsko blago.
3) Obseg ali količina: okvirno 150 artiklov.
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Sklop št. 20
2) Kratek opis: trgovsko blago posebno.
3) Obseg ali količina: okvirno 75 artiklov.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: gostinski izdelki posebni.
3) Obseg ali količina: okvirno 55 artiklov.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: kreme, barvila, arome.
3) Obseg ali količina: okvirno 65 artiklov.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: slaščičarski posebni program.
3) Obseg ali količina: okvirno 25 artiklov.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: teletina.
3) Obseg ali količina: okvirno 15 artiklov.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: junetina.
3) Obseg ali količina: okvirno 15 artiklov.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: svinjina, jagnjetina in kozlovina.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: piščančje, puranje meso
in izdelki.
3) Obseg ali količina: okvirno 27 artiklov.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: konjsko meso.
3) Obseg ali količina: okvirno 10 artiklov.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: kunčje meso.
3) Obseg ali količina: okvirno 5 atiklov.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: meso in izdelki kosmate
divjadi.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: klobase in salame trajne
in poltrajne.
3) Obseg ali količina: okvirno 10 artiklov.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: klobase barjene.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: suhi in sveži mesni izdelki, konzerve.
3) Obseg ali količina: okvirno 31 artiklov.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: mesni izdelki posebni.
3) Obseg ali količina: okvirno 30 artiklov.
Sklop št. 35
2) Kratek opis: ribe in glavonožci sveži.
3) Obseg ali količina: okvirno 30 artiklov.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: ribe morske in glavonožci
zmrznjeni.
3) Obseg ali količina: okvirno 25 artiklov.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: raki in školjke zmrznjene
in sveže.
3) Obseg ali količina: okvirno 20 artiklov.

Sklop št. 38
2) Kratek opis: izdelki iz mesa rib.
3) Obseg ali količina: okvirno 15 artiklov.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: gobe sveže, vložene,
zmrznjene.
3) Obseg ali količina: okvirno 15 artiklov.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: riž, moke, žita, kaše,
2. sklop: toast, kruh, drobno pecivo, testo,
3. sklop: slano in sladko pecivo, potice,
4. sklop: sladice,
5. sklop: slaščičarski zmrznjeni program,
6. sklop: testenine in zakuhe,
7. sklop: testenine suhe posebne,
8. sklop: testenine polnjene posebne,
sveže,
9. sklop: testenine polnjene sveže in
zmrznjene,
10. sklop: sadje sveže,
11. sklop: sadje suho,
12. sklop: beluši specialni,
13. sklop: zelenjava sveža,
14. sklop: zelenjava suha,
15. sklop: zelenjava integrirana,
16. sklop: mleko, mlečni izdelki,
17. sklop: siri posebni,
18. sklop: jajca, zmrznjen in vložen program,
19. sklop: trgovsko blago,
20. sklop: trgovsko blago posebno,
21. sklop: gostinski izdelki posebni,
22. sklop: kreme, barvila, arome,
23. sklop: slaščičarski posebni program,
24. sklop: teletina,
25. sklop: junetina,
26. sklop: svinjina, jagnjetina in kozlovina,
27. sklop: piščančje, puraje meso in izdelki,
28. sklop: konjsko meso,
29. sklop: kunčje meso,
30. sklop: meso in izdelki kosmate divjadi,
31. sklop: klobase in salame trajne in
poltrajne,
32. sklop: klobase barjene,
33. sklop: suhi in sveži mesni izdelki,
konzerve,
34. sklop: mesni izdelki posebni,
35. sklop: ribe in glavonožci sveži,
36. sklop: ribe morske in glavonožci zmrznjeni,
37. sklop: raki in školjke zmrznjene in
sveže,
38. sklop: izdelki iz mesa rib,
39. sklop: gobe sveže, vložene in zmrznjene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 10.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidat bo v II. fazi predložil zavarovanje za
resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če jo bo naročnik zahteval.
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
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javnega naročila 47. člen Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež; Dokazilo: potrdilo
oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
7. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za
izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajujočih podatkih.
8. da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa;
Dokazilo: izjava ponudnika.
9. da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo;
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi:
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– realizacijo naročila naslednji dan od
naročila od 7. do 9. ure,
– dostavo urgentno naročenega blaga v
treh urah od naročila;
– dobavo blaga dnevno, po potrebi dvakrat, če je za drugo dobavo predhodno oddano naročilo po faksu;
– možnost naročanja preko faksa tudi v
popoldanskem času z dostavo za naslednji
dan do 10. ure;
– krajši dobavni rok v primeru izrednih
dogodkov, kar je stvar dogovora naročnika
in ponudnika;
– Glede na posebna pravila, ki veljajo pri
dostavi za lokacijo Gregorčičeva 20 – PE
Ljubljana, kjer gre za varovan objekt in se
izvaja poseben režim dostavo med 6.30 in
7. uro.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju dostave blaga in odzivnem času.
11. da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
Dokazilo: izjava o zagotavljanju higienskih pogojev.
12. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe);
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
13. da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
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: JN 3-09-2-29/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje v II. fazi postopka je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 10. uri; JGZ Brdo, protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj – hotel
Kokra.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
JGZ Brdo
Ob-21178/06
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, Žu-
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pančičeva 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.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-120/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava oziroma izdelava in montaža pisarniškega
pohištva za nove prostore pravosodnih
organov:
– sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo,
– sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu – razpravne
dvorane,
– sklop 3: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu – zemljiška
knjiga (Ljubljana).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraji dobav in montaže
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:
36.12.10.00-0, dopolnilni besednjak: E106.
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: začetek 15. 8. 2006, dobava
30. 9. 2006.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.12.00-0.
2) Kratek opis: sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu
– razpravne dvorane.
3) Obseg ali količina: količine posameznih dobav po posameznih lokacijah so natančno definirane v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
30. 9. 2006.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.12.00-0.
2) Kratek opis: sklop 3: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu
– zemljiška knjiga (Ljubljana).
3) Obseg ali količina: količine posameznih dobav po posameznih lokacijah so natančno definirane v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
30. 9. 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.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 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 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, sklop 2 in
sklop 3: ponudnik mora izkazati vsaj 3 uspešno opravljene dobave v zadnjih treh letih
od roka za oddajo ponudb, v vrednosti posamezne dobave najmanj 2 mio SIT z DDV
za posamezen sklop (v primeru partnerskih
ponudb lahko vsi partnerji skupaj (kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
7. za vsak ponujen sklop: skladnost,
ponujene opreme, dobavnega roka in roka
montaže, z razpisno dokumentacijo in specifikacijami;
8. ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetam, 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 in
sklop 3);
– ponudnik mora imeti redno ali pogodbeno zaposlena vsaj 2 mizarja (pogoj se
nanaša na sklop 2 in sklop 3) 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;
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– 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.
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;
– 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 A-4, točka 1.6. in
obrazca »Referenčno potrdilo«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 7: razvidno iz celotne ponudbene dokumentacije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 8: 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 3. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internenem naslovu www.mp.gov.si v rubriki
Javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 12.30; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
v skladu s 84. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje možnost oddaje dodatnih nabav,
ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega izvajalca, ki so namenjene
za delno nadomestilo izdelkov, materiala
ali inštalacij ali kot povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala ali inštalacij in
bi zamenjava dobavitelja ali izvajalca storitev naročnika prisilila, da nabavi material,
ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa
bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in
vzdrževanjem.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-21181/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Knjižnica Otona Župančiča, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Gosposka 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-17-81, faks 01/426-40-73.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup informacijsko komunikacijske tehnologije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup informacijsko komunikacijske
tehnologije za potrebe Knjižnice Otona
Župančiča in servisiranje le-te v času garancijskega roka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gosposka 3, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.45.20.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
informacijsko komunikacijske tehnologije za
Knjižnico Otona Župančiča, ki obsega osebne računalnike, LCD zaslone, multifunkcijske tiskalnike, optične čitalce, mobilne projektorje, info terminali, licenčna programska
oprema (MW XP Professional SLO). Specifikacija opreme in minimalne količine lete so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vrednost naročila znaša 23,3 mio SIT brez
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 8. 2006, konec 1. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 60 dni po uradnem datumu prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan in
ni vpisan v kazensko evidenco,
– izjava, da ponudniku v zadnjih petih
letih ni bila izrečena pravnomočna sodba
za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem
denarja ter goljufijo zoper finančne interese
skupnosti,
– potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– potrdilo o poravnanih zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov za
socialno varnost,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko
tudi BON 1) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP in potrdilo poslovne banke
ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
vse razpisane IKT opreme,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo tiskalnikov do 15. septembra 2006 in ostalo
opremo do 1. oktobra 2006,
– da ima ustrezno servisno podporo in
ustrezno usposobljene delavce za servisiranje IKT opreme, ki je predmet razpisan,
– da ima ponudnik reference,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– število dodatno ponujene licenčne programske opreme,
– odzivni čas za servisiranje,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 6.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 12/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 13. uri; Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 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: 15. 7. 2006.
Knjižnica Otona Župančiča
Ob-21182/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Knjižnica Otona Župančiča, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Gosposka 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-17-81, faks 01/424-26-40/73.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: 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: nakup novega bibliobusa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup novega
bibliobusa za potrebe naročnika Knjižnice Otona Župančiča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gosposka 3, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.47.60-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
novega bibliobusa za potrebe Knjižnice
Otona Župančiča. Bibliobus mora biti izdelan na avtobusni šasili, maksimalne dovoljene teže 16.000 kg, medosne razdalje
6.400 mm, moč motorja minimalno 280 KS,
motor EURO 4, maksimalne širine 2,5 m,
dolžine 11 do 11,5 m in maksimalne višine
z loputami 3,65 m. Nadgradnja prirejana za
bibliobus. Ocenjena vrednost naročila znaša
56 mio SIT.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v dveh delih, plačilni rok najmanj 60 dni po
uradnem datumu prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba mora
biti le ta pripravljena v skladu z zahtevo iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo, da ponudnik ni bi kaznovan in
ni vpisan v kazensko evidenco,
– izjava, da ponudnik v zadnjih petih letih
ni bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP in potrdilo poslovne banke
ali bank,
– mnenje (poročilo) pooblaščenega revizorja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik reference s področja
predmeta javnega naročila (dobavo bibiliobusov),
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo bibliobusa, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje bibliobusa v času garancijskega roka,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2006.
Cena: 6.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o. številka
02083-0053787157, sklic na številko 11/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 13. uri; Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 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: 15. 7. 2006.
Knjižnica Otona Župančiča
Št. 430-236/2006
Ob-21287/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, dodatne informacije: vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48; Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: nakup pisarniškega pohištva
in notranje opreme.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 190/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniško pohištvo in notranja oprema

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

za MORS različne lokacije na področju Republike Slovenije, razdeljeno na
5 sklopov:
Sklop

MORS – OE; Naziv enote in kraj
dobave – lokacije

I.
II.

Lokacija – Kabinet ministra
Lokacije – Upravni del ministrstva
z izpostavami v RS
Lokacije – Lokacije – GŠSV,
Poveljstva sil v RS in PDRIU
Lokacije – URSZR z izpostavami
v RS
Lokacije – IRSVNDN z
izpostavami v RS

III.
IV.
V.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – lokacije na
področju RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
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: celotni
obseg naročila, ki se pričakuje v ponudbah
je ocenjen na 100,000.000 SIT z vključenim
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za predmetne
nakupe opreme, z vključeno dostavo na lokacijo in montažo, kjer je to potrebno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, v skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega
zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava dana pod materialno in kazensko od-

govornostjo, v skladu s 44. členom ZJN-1UPB1, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih po 1. 4. 2006 ali fotokopija
BON –1/P izdanega po 1. 4. 2006 ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki
vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih po
1. 4. 2006.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava – Priloga št. 1),
– ponudbo (Priloga št. 2), za predmet
javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi
št. 2-2 Zahteve naročnika in tehnične specifikacije predmeta naročila,
– ocenjevalne preglednice (Priloga št.
3),
– vzorčno pogodbo (Priloga št. 4),
– vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije,
– ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del,
– kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije (priloge št. 5, 6 in 7) – Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
najmanj 5% od vrednosti njegove ponudbe,
brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih
sklopov), kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, veljavno najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb;
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno
in brezpogojno, v višini najmanj 5% od vred
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nosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj
še 1 mesec čez trajanje pogodbe, v kolikor
bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo
ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisana in žigosana izjava
v skladu s priloženim vzorcem, sta obvezni
sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A: Skupna vrednost posameznega sklopa pohištva in notranje opreme z vključenim
DDV– utež 0,60.
B: Rok dobave pohištva in ostale notranje opreme v dnevih po sklenjeni pogodbi
(ne manj kot 20 dni) – utež 0,30.
C: Garancijski rok (v mesecih) za pohištvo in notranjo opremo (ne manj kot 12 in
največ 24 mesecev) – utež 0,10.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-236/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 190/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000190) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 6. 9. 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 konca leta 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.

Št.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 146/2006
Ob-21293/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Žužemberk, kontaktna oseba: Adriana Košak, Baragova 1, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/30-87-022, faks
07/30-87-022, elektronska pošta: Vesna.Zaletelj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: OŠ Žužemberk, podružnični šoli Ajdovec in Dvor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: zmrznjeni program izdelkov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: testenine.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: čaji, začimbe in mlevski
izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: vložena povrtnina.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: folija in PVC izdelki in
papirna galanterija.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: čistila kuhinja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 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:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: sveže sadje in zelenjava,
5. sklop: zmrznjeni program izdelkov,
6. sklop: testenine,
7. sklop: splošno prehrambeno blago,
8. sklop: ribe in ribji izdelki,
9. sklop: čaji, začimbe in mlevski izdelki,
10. sklop: vložena povrtnina,
11. sklop: folija in PVC izdelki in papirna
galanterija,
12. sklop: čistila kuhinja.
Za vse sklope velja, da sta obseg in količina navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti predložiti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe menico v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni od dneva prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan v
sodni register, mora predložiti originalni redni izpisek iz sodnega registra, iz katerega
bo razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, katere predmet je to javno
naročilo;
– v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik, posameznik, mora predložiti originalni t.i. priglasitveni list, s katerim izkazuje vpis v register samostojnih podjetnikov,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, oziroma spisek iz evidenc AJPES.
Obe listini morata biti izdani v tekočem
koledarskem letu in morata izkazovati zadnje veljavno stanje.
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. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-124/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. kakovost 60 točk,
2. cena 40 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 8. 2006.
Cena: 9.600 SIT.
Valuta: 4. 8. 2006.
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Pogoji in način plačila: transakcijski račun pri UJP Novo mesto 01393-6030688688
– razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006, do 12.
ure.
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: 75 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. 8. 2006
ob 12. uri na naslovu navedenem v I.1.)
točki.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
OŠ Žužemberk

Gradnje
Ob-20970/06
Popravek
V razpisu za izgradnjo športne dvorane
ob OŠ Rače in izgradnja pripadajoče komunalne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006, stran
5422, Ob-19665/06 se popravijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 25.000 SIT (z DDV) na račun
Občine Rače-Fram, št. 01298-0100007784,
sklicevanje na št. 00430-4-2006, s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 14. uri; v Beli dvorani Občine RačeFram, Grajski trg 14, Rače.
Občina Rače-Fram
Ob-21000/06
Popravek
V javnem razpisu naročnika Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, objavljenega v Uradnem listu RS št.
67-68, z dne 30. 6. 2006, Ob-18775/06:
1. Izvedba GOI del za spremembo namembnosti dela objekta Zdravstvenega
doma Bohinj v zdravstvene namene – preureditev za otroško ambulanto.
2. Dobava in montaža dvigala, se
spremeni točka II1.9.) Razdelitev na
sklope: da.
Občina Bohinj
Št. 430-2-0007/2006

Ob-21162/06

Popravek
V javnem razpisu za izbor izvajalca gradnje ceste za Verigo v Občini Radovljica,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71 z
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dne 7. 7. 2006, Ob-19657/06 se popravijo
naslednje točke:
II.1.6) popravek se glasi: rekonstrukcija
ceste in križišča s pločnikom in komunalnimi vodi v dolžini ca. 500 m.
II.2.1) popravek se glasi: rekonstrukcija
ceste in križišča s pločnikom in komunalnimi vodi v dolžini ca. 500 m. Gradnja se
bo izvajala v dveh fazah.
Občina Radovljica
Ob-21168/06
Popravek
V javnem razpisu za zbirni center Bled,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67-68
z dne 30. 6. 2006, Ob-18774/06, se rok za
prispetje ponudb iz točke IV.3.3) podaljša do
31. 7. 2006, najkasneje do 10. ure, rok za
javno odpiranje ponudb iz točke IV.3.7.2) se
podaljša oziroma določi na dan 31. 7. 2006
ob 11. uri.
Občina Bled
Ob-20562/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi,
Mestni trg 4 in Cesta 9. avgusta 5, 1420
Trbovlje in 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
tel. 03/563-48-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Trbovlje,
kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/563-48-10, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/563-48-10, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/563-48-10, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.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: JNGD-43000-10/06 0000
10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokalna cesta na odseku
Čebine – Vrhe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 2250 m z
ureditvijo odvodnjavanja, izvedbo tampona,
asfaltiranje in prometna signalizacija.
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 v vrednosti 2,842.850 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji v razpisni dokumentaciji.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT, valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-01000018122 pri UJP Ljubljana - namen nakazila: Razpisna dokumentacija LC
Čebine - Vrhe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do
10. ure, v vložišču Občine Trbovlje .
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 11. uri, Mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Trbovlje
in Občina Zagorje ob Savi
Ob-20566/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodohran Kozlov rob in vodovod Tolmin
Pod gradom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tolmin.
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 23. 8. 2006, konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 60 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 10. 10. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 9.30, v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.
Ob-20726/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: I. etapa zamenjave vodovodnega cevovoda, gradnja odseka kanala,
obnova cestišča s pločnikom na delu trase.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava vodovodnega cevovoda Maribor-Ruše, gradnja odseka kanala in
obnova cestišča s pločnikom na delu
trase.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radvanje – Pekre, od
Mlade lipe do Ul. Jelenčevih.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas 70 delovnih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04,05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 07/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 31. 7. 2006.
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Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
14. 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 15. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 12. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-20730/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brezovica, kontaktna oseba: Peter
Peršin, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, tel.
360-17-72, faks 360-17-71.
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 273.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev in asfaltiranje lokalne ceste Vnanje Gorice–Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Brezovica.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 36,3 mio SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: pričetek del je predviden 15. 9.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Zahtevek za razpisno dokumentacijo pošljite na faks 280-67-74.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do
14.30.
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: 16. 8. 2006
ob 15. uri; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Brezovica
Št. 35201-5/2006-35
Ob-20733/06
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.
04/597-15-10, faks 04/597-15-13, 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-5R/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja neprofitnih stanovanj – Paradiž 9.
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:
45211000–9.
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: javno
naročilo obsega rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta, na naslovu Paradiž 9,
Tržič. Objekt se rekonstruira tako, da se v
njem uredi 6 dvosobnih neprofitnih stanovanj. Rekonstrukcija obsega rušitvena dela,
tesarska dela, betonska dela, zidarska dela,
krovska, kleparska, izvedbo toplotne izolacije, keramičarska dela, slikopleskarska dela,
ključavničarska in parketarska dela. Izvede
se zunanja ureditev, izdela tehnična dokumentacija in elaborat za vknjižbo etažne
lastnine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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. 102-4398/04 (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 18. 8. 2006.
Cena: 30.000 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 naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, faks 04/597-15-13, 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 – Paradiž 9«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 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 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: 18. 8. 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: 10. 7. 2006.
Občina Tržič
Ob-20734/06
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.
05/671-03-00, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Piran, kontaktna oseba: Diana Petronio, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/671-03-00, faks
05/671-03-62, elektronska pošta: diana.petronio@piran.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Piran, vložišče, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/671-03-00, faks
05/671-03-62.
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: 4/JN-2006-3711-82/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija cest A in D v obrtni coni
Lucija in gradnja komunalnih naprav.
Rekonstrukcija ceste A in D v Obrtni coni
v Luciji, skupne dolžine 480 m, širine cestišča 7 m, z obojestranskimi pločniki ter
gradnja kompletne infrastrukture, ki zajema:
vodovod, plinsko omrežje, ločeno fekalno in
meteorno kanalizacijo, električno napeljavo
visoke, srednje in nizke napetosti, razsvetljavo, telefonsko omrežje ter izgradnjo kanaliziranega hudournika v dolžini 240 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrtna cona Lucija pri
Portorožu.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela, nizkogradnja, ZJN skupina 502.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg rekonstrukcije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
Začetek 2. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 60. dan od potrditve situacij
skladno s Proračunom občine Piran za tekoče leto ter skladno z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo izvedbe vsaj 2 gradenj
cestne infrastrukture vključno s komunalno
infrastrukturo, v naseljih, v vrednosti vsaj
400,000.000 SIT, v zadnjih petih letih, skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB).
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:
4/JN-2006-3711-82/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT (vključno z DDV-jem).
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01290-0100005871 sklic 00 3711-82-2006,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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 30. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 10.15, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, predsedniški salon.
VI.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: možnost oddaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Piran
Št. 45/06
Ob-20735/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontak-

Št.

tna oseba: Pajtler Albina, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/630-05-57, faks 02/630-05-60, elektronska pošta: obcina@lovrenc.si, internetni naslov: www.lovrenc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430 – 02-2006-011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija občinske lokalne ceste
(Brezočnikov most – Pintar rida).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lovrenc na Pohorju.
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: 34 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila: 1 mesec
od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentaciji,
in sicer:
– potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, oziroma, da ni prenehal poslovati, na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih od
izdaje potrdila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti,
– BON 1, BON 2 za gospodarske družbe in zaključni račun za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora zagotoviti potrebno mehanizacijo za izvajanje vseh del
navedenih v ceniku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 14.000 SIT (nakazilo na TR račun
občine št. 01367 – 0100009373).
Valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 ali 37 dni
odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri, Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-20738/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik, Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-9/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova sekundarnega omrežja vodovodnega sistema Voličina – Dolge njive:
1. sklop: montažna dela,
2. sklop: gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart, KS Voličina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: montažna dela.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 5. 9. 2006, dobava
30. 10. 2006.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: gradbena dela.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 5. 9. 2006, dobava
30. 10. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova – zamenjava vodovodov se bo vršila po
sledečih odcepih:
Odsek Zavrh-Maistrov stolp
Odsek Zavrh: Črmljenšak
Odsek Zavrh:Nadbišec (Fekonja)
Odsek Zavrh-Gradenšak
Odsek Nadbišec-Gočova
Odsek Jazbine
Odsek Lovski dom
Odsek Dolge njive-Selce
Odsek Dolge njive 5-5L
Odsek Dolge njive-Jurša
Odsek Dolge njive-Korena

proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-

ba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – ob
vezna dokazila: spisek kadrov; spisek
opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-9/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Obnova sekundarnega omrežja vodovodnega sistema Voličina-Dolge njive«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 22. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na www.lenart.si,
»Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Obnova sekundarnega omrežja vodovodnega sistema Voličina – Dolge njive« do
vključno 18. 8. 2006. Na tem naslovu bodo
tudi v času javnega razpisa posredovani
morebitna dopolnila, popravki, pojasnila razpisne dokumentacije in druge informacije o
javnem naročilu. Morebitna vprašanja lahko
zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na e-naslov: obcina@lenart.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Občina Lenart

Ob-20740/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Gerželj Viljem,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija vaških poti v vasi Dolnje
Ležeče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dolnje Ležeče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
menica 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: 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) 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.

PEHD d110
PEHD d63
PEHD d110
PEHD d110
PEHD d90
PEHD d90
PEHD d90
PEHD d90
PEHD d90
PEHD d110
PEHD d90
PEHD d63
PEHD d90
PEHD d125
Skupaj: 13.080 m

Vgradile se bodo PEHD cevi kvalitete
PE 100-elektrofuzijsko spajanje. Projekt zajema izvedbo odcepov za hišne priključke v
cestnem telesu, nadaljnja obnova priključkov pa bo predvidoma strošek strank in ni
predmet tega projekta. Na trasi sta predvideni dve centralni redukciji tlaka s tlačnimi
reducirnimi ventili v jaških.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 9. 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 250.000 SIT.
Uspešen ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
Ob primopredaji objekta mora izvajalec
izročiti naročniku bančno garancijo za brezhibno delovanje v višini 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešno
opravljenem kvalitetnem pregledu in primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. 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: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
št:01219-0100006052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 4 meseci od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki
ponudnikov oziroma pooblaščene osebe s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 13.30, Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Divača
Ob-20752/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, v roke: Niko Somrak, tel.
+386(0)7/49-81-280, +386(0)7/49-81-275,
e-pošta:
niko.somrak@krsko.si,
faks
+386(0)7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev obvozne ceste Drnovo od
km 0+000 do km 0+654 (1. etapa I. faze).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Drnovo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev obvozne ceste Drnovo od km
0+000 do km 0+654 (1. etapa I. faze).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233224–5.
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: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.

Št.

Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
160,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
do konca leta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 351-260/2006
O605.
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:
9. 8. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 9. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 7. 2006.
Občina Krško
Št. 407/2006
Ob-20769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-0003/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova LC 450161 na odseku Socka
– Podkraj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podkraj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
66,800.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: leto 2006/2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 31. 8.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cena – 90 točk,
– reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01390-0100004366, oznaka: za razpisno
dokumentacijo LC 490081.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 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 3. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje – predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 8. uri; Občina Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Žalec,
Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora
Ob-20771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Srečko Janjoš ali Vinko Kunič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-100,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta:
obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontaktna
oseba: Tanja Ramuta, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-104,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: zeljka.karin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Črnomelj, kontaktna oseba: Anica Poljak,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija,
tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net,
internetni naslov: www.crnomelj.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: 430-50/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnje na občinskih cestah in objektih
v Občini Črnomelj v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: rekonstrukcija LC 054050,
odsek 054051 Butorajska cesta z avtobusnima postajališčema, enostranskim pločnikom, javno razsvetljavo, prestavitvijo in
obnove tk omrežja, vodovoda in elektrokabelske kanalizacije.
3) Obseg ali količina: dolžina odseka ceste 533 m.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: regionalna kolesarska pot
– cesta Damelj–Kot (1. faza).
3) Obseg ali količina: rekonstrukcija
v makadamu že razširjene ceste dolžine
1.383 m, zgornji ustroj površine 6.300 m2.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: obnova občinskih cest v
letu 2006.
3) Obseg ali količina: večinoma asfalterska dela in dela na zgornjem ustroju in meteorni kanalizaciji pri modernizaciji in obnovi
občinskih cest (javnih poti) v letu 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijska doba,
– kakovost (reference).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
št. 01217-0100015850 pred prejemom/pošiljanjem.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 8.30; Črnomelj, Trg svobode 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Črnomelj
Št. 30/2006
Ob-20775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Gornja Radgona, kontaktna oseba: Ivan Horvat, Partizanska cesta
40, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-86-00, faks 02/564-86-15, elektronska pošta: zd-gornja.radgona@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: celovita ureditev medicinskega laboratorija.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opremljanje medicinskega
laboratorija s pripadajočimi prostori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gornja Radgona, Zdrav
stveni dom, Partizanska cesta 40.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca 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
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
– rok izvršitve.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z nakazilom na
TR pri UJP št. 01229-6030920115.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– predstavniki ponudnikov s pooblastili,
– člani strokovne komisije naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 13. uri; Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja
Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Št. 81/2006
Ob-20778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kuzma, kontaktna oseba: Milan Matiš, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, Slovenija, tel.
02/555-80-16, faks 02/555-80-18, elektronska pošta: obcina.kuzma@moj.net, internetni naslov: www.obcina-kuzma.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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija in novogradnja
Osnovne šole Kuzma.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in novogradnja Osnovne šole
Kuzma, I. faza v l. 2006, II. faza v l. 2007
in III. faza v l. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Kuzma, Osnovna
šola Kuzma, Kuzma 20.
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II.1.8) Nomenklatura: 50.500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija in novogradnja Osnovne šole Kuzma,
fazno v letih 2006–2008.
Orientacijska vrednost del brez DDV (l.
2006 – 23,000.000 SIT, l. 2007 – 37,000.000
SIT, l. 2008 – 32,000.000 SIT).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v l. 2006 v jesenskem obdobju, v
letih 2007 in 2008 pa v času šolskih počitnic
(julij, avgust).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 7. 2006 in/ali konec
28. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo posla in za
odpravo napak v garancijskem roku 5% od
obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti, izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s
predpisi; potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidencokot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava letnih prihodkov),
– BON1 in BON2, ali izkaz banke ali druge specializirane institucije iz katerega so
razvidni podatki o finančnem stanju podjetja
in morebitnem blokiranju računa (dokazilo:
izjava o neblokiranem transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazila: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj (reference) v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe kot glavni
izvajalec ali podizvajalec za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila v zadnjih
treh letih z zneski, datumi in seznamom
naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v
seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno; seznam ključnih kadrov
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del po pogodbi, izjavo o razpoložljivosti mehanizacije in seznam odgovornih del vodij
del z njihovimi referencami.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-9/2006-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
22. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT, valuta: takoj.
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 podračun
enotnega zakladniškega računa Občine
Kuzma št.: 01256-0100011902.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 10. uri; Občina Kuzma – sejna soba,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Občina Kuzma
Št. 88/06
Ob-20787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radenci, kontaktna oseba: Vera Sever,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija, tel. 02/566-96-14, faks 02/566-96-20,
elektronska pošta: veras@radenci.si, internetni naslov: www.radenci.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 sanacije objekta.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-00001/2006-200606.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za sanacijo Osnovne šole Radenci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radenci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Investitor si pridržuje pravico izvedbe del v manjšem obsegu.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: avgust 2006, konec: november 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedba 3 – 5 referenčnih
objektov enakega ranga in približno enake
vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
600-00001/2006-200606.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: osebni dvig v sprejemni pisarni
– tajništvu Občine Radenci ali po pošti, na
podlagi zaprosila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: petek, 18. 8. 2006,
do 12. ure, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006,
ob 10. uri; Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
VI.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: 11. 7. 2006.
Občina Radenci
Ob-20943/06
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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija regionalne ceste R3-609,
odsek 1066 Čepovan-most na Soči od km
6.902 do 11.282.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1066 cesta R3-609
Čepovan–Most na Soči.
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. 10. 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 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 17. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
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za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 96,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20944/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev regionalne ceste R3-611 skozi
Batuje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1024 cesta R3-611
Dornberk–Selo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2007.
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;
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– 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
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(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 17. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 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: 17. 8. 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
130,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20945/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev regionalne ceste R1 215,
odsek 1162 Trebnje–Mokronog od km
12.440 do km 13.430.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1162 R-215 Trebnje–Mokronog.
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 speci-
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fikacijah 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 17. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 36,200.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-20946/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del ureditve Podbrdo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1072 cesta R2-403
Kneža–Podbrdo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
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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 17. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo obja-
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vljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 69,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20986/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje in gradnja novega gasilskega
doma v Gozd Martuljku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozd Martuljek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je rušenje starega
objekta vel. 10,10 m x 12,70 m (P+N) ter
gradnja novega objekta vel. 19,50 m x 13,90
m, ki bo imel pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstrešje. Objekt je zasnovan kot
klasična masivna gradnja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Začetek del bo mogoč takoj po podpisu
pogodbe. Zaključek del, ki bodo izvedena v
letu 2006, glede na zagotovljena sredstva,
ki jih ima naročnik v tem letu, je 20. 10.
2006.
Dokončanje neizvedenih del se bo nadaljevalo v letu 2007, oziroma takoj ko bo
naročnica zagotovila manjkajoča sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija oziroma garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v znesku 2,000.000
SIT, ki bo veljala do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačila na osnovi potrjenih začasnih in
končne situacije, rok plačila 60. dan od datuma prejema situacije.
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Naročnik ima v letu 2006 zagotovljena
sredstva v višini 24,500.000 SIT, razliko bo
zagotovil v letu 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– da proti ponudniku ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke določene z zakonom;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/SP za
leto 2005 iz katerega bo razvidno, da je
imel ponudnik v tem obdobju višino čistih
prihodkov od prodaje enako ali večje od
300,000.000 SIT;
– BON – 2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega bo razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa 5 ali
več dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika., da je v zadnjih
petih letih opravil kot glavni izvajalec ali podizvajalec vsaj pet projektov, ki so po naravi
in sestavi enakovredni razpisanemu naročilu, vrednost izvedenih del pa je morala biti
vsaj 150,000.000 SIT;
– ustrezna izobrazba kadrov;
– izjavo, da bo nudil garancijsko dobo
za strešno kritino 15 let, za vsa ostala dela
pa 7 let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684 s pripisom »razpisna
dokumentacija«. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti podatke
ponudnika, ki so potrebni za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 10.15; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-20997/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba:
Bogdan Nemec, Cesta Goriške fronte11,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija Coroninijevega dvorca v Šempetru pri Gorici, 1.faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Coroninijevega dvorca v
Šempetru pri Gorici, 1. faza zajema izvedbo rušitvenih, zemeljskih, betonskih,
zidarskih in tesarskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1. faza
zajema izvedbo naslednjih del:
– rušitev lesenih stropov skupaj z ometom,
– odstranitev notranjih vrat in oken,
– rušenje opečnih zidov,
– prebijanje odprtin za vrata in okna,
– izkopi v terenu III. kategorije,
– armiranobetonska dela,
– izdelava hidroizolacije,
– injektiranje obstoječih kamnitih in opečnih zidov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana iz proračuna občine
Šempeter – Vrtojba; rok plačila je 60. dan
od dneva uradnega prejema računa oziroma situacije za opravljeno delo na naslov
naročnika.
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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: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike).
– Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
– Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
– Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)

je znašal najmanj 200,000.000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani.
Ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003, 2004 in 2005 ter obrazec
BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003, 2004 in 2005 podpisano
s strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje obrazcev BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 60 dni.
– Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s
predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo
dolžan predložiti vsak partner).
– Ponudnik je v letih 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005 različnim naročnikom opravil
skupaj za najmanj 100,000.000 SIT del na
področju visoke gradnje. Ponudnik mora priložiti Potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnikovo vodilno tehnično osebje, to je vodja projekta,
odgovorni vodja del in vodja gradbišča, ki bo
vključeno v izvedbo naročila, morajo zadostiti naslednjim minimalnim pogojem: vodja projekta in vodja gradbišča morata imeti
najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
nizkih gradenj, odgovorni vodja del pa mora
zadostiti pogojem iz 77. člena ZGO-1 ter
priložiti potrdilo o vpisu v ustrezen imenik
pristojne poklicne zbornice ter v primeru tuje
fizične osebe potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1. Za navedeno tehnično osebje je potrebno izpolniti in
podpisati obrazec Podatki o vodilnem tehničnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-03-11/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 10100-0036180995
pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 10.30, sejna soba Občine Šempeter – Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z 22.
členom ZJN-1 je naročnik za vodenje vseh
postopkov v zvezi z oddajo javnega naročila
pooblastil podjetje Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Šempeter – Vrtojba
Ob-20999/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, faks
01/589-48-61, e-pošta: info@dsu.si, internetni naslov: www.dsu.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: TVT d.d., Preradovičeva 22,
2000 Maribor, kontaktna oseba: Ivan Hrnčič;
tel. 02/421-24-10, faks 02/421-24-17.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 parkirišč za potrebe poslovne
stavbe »Metalna« na Zagrebški ul. 20,
Maribor, v skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Zagrebška ulica 20, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
»ključ v roke«, skladno s projektno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek avgust 2006, zaključek
november 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– varščina za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, nakazana na TRR naročnika,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od pogodbene
vrednosti),
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (5% od pogodbene vrednosti).
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 izvajalcev predloži skupno pogodbo, mora, če je
njihova ponudba izbrana kot najugodnejša,
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v takem primeru odgovarjajo vsi ponudniki naročniku solidarno in neomejeno.
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 v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu 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 strokovno znanje osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1.) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
– razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na naslovu iz točke I.2.) do vključno
petka, 18. 8. 2006, izključno z dokazilom o
plačilu,
– cena razpisne dokumentacije: 50.000
SIT.
– pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
D.S.U. d.o.o. 02923 – 0090481255.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb: ponedeljek, 21. 8. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnosti
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: ponedeljek, 21. 8. 2006 ob 14. uri,
na sedežu naročnika, Dunajska 160, 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: 14. 7. 2006.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.
Ob-21009/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktni osebi: Greta
Auguštin in Tanja Ivanušič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-100,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba raziskovalno-kaptažno geotermalne vrtine Pusti Gradec (TVPG-1).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pusti Gradec, Občina
Črnomelj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba raziskovalno-kaptažne geotermalne vrtine vključno z vsemi v projektu predvidenimi
deli in materiali.
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000
SIT, ki mora biti veljavna 60 dni od dneva
odpiranja ponudbe;
– ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna.
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi,
v primeru skupnega nastopanja pa mora
skupina ponudnikov – smo v primeru, da
bo izbrana - predložiti 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:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da 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 je bil zaradi tega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P
in BON2 za pravne osebe ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za samostojne
podjetnike).
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– izjavo, da je v zadnjih petih letih izvedel
2 podobni izvedeni vrtini od 500 m globine
in več, z vrednostmi in datumi izvedbe potrjenimi s strani naročnika,
– izjava ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi, ki jo ima v lasti,
– izjava ponudnika, da razpolaga z ustrezno strokovno usposobljenimi kadri,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
Ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o rudarstvu, Ur. l. RS, št. 56/99, 98/04.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95%,
2. reference o izvedbi podobnih vrtin zadnjih 5 let – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobneje je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT (z DDV). Valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačati na EZR
št.: 01217-010001585, s pripisom »Izvedba
vrtine TVPG-1«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 11. uri; v prostorih Občine Črnomelj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Črnomelj
Ob-21011/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Branka Brancelj, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks
01/755-15-55, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 5-02-354-156/2006-JN
6/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja zadrževalnega bazena Verd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika, Občina Vrhnika
– območje Verd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
s popisi del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih del po projektu v
obdobju od septembra 2006 do maja 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15,000.000 SIT, ki mora veljati do
12. 10. 2006;
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti; ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročill naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
če je registriran pri davčnem uradu;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi izredna uprava;
ali če je bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe).

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima
ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov;
– izjava, da nudi 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o najmanj 2-letni garancijski dobi
na izvedena dela;
– najmanj 3 potrjene referenc enakih ali
podobnih del, ki so presegli 100 mio SIT,
opravljenih v zadnjih petih letih od dneva
ponudbe;
– izjava ponudnika, da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno izvesti predmetno javno naročilo.
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:
– cena – 80%,
– reference – 10%,
– garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5-02-354-156/2006JN 6/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006 do
12. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije z virmanom na TRR
01340-0100001093 – za razpisno – zadrževalni bazen Verd.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba zadrževalni bazen Verd« z naslovom ponudnika na
hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-21012/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-00, faks 03/425-03-10,
elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@
vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-kacelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, jav-
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no podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD09/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije Babno – Ostrožno
– Lopata, I. faza in rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kanalizacija naselij Babno–Ostrožno–Lopata je
zasnovana v ločenem sistemu. Za komunalno odpadno vodo je potrebno zgraditi
novo sekundarno omrežje, ki bo odvajalo
odpadno vodo na rajonska zbiralnika RZ 2
in RZ 4 oziroma na Čistilno napravo Celje.
Novo sekundarno omrežje v I. fazi sestavljajo kanali SK1, SK1.1, SK1.2, SK2, SK2.1,
SK7, SK7.1, SK7.2, SK7.3 v skupni dolžini
približno 2000 m. Rekonstrukcija obstoječega vodovoda iz azbestcementnih cevi je
predvidena z novimi duktilnimi cevmi premera 200 mm v dolžini približno 670 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 meseci od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo
vodilnega partnerja. Izbrani izvajalec mora z
lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50%
del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v
ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti,
zahtevani 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 sposob-
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nosti: skladno z razpisno dokumentacijo. V
kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih predloži
ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila: dovoljenje ali izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za opravljanje take dejavnosti
posebno dovoljenje ni potrebno.
– Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja.
Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, 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,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava;
– Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini.
Dokazila: potrdilo izdano s strani davčnega organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
izkazuje zadnje stanje ponudnika
– Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik po-
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ravnal davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, ki mora
biti prevedeno v slovenski jezik,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalni obrazec BON/SP, ki
ne sme biti starejše od 30 dni in Napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe. Priložiti je potrebno seznam opreme,
ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju del,
navesti ali je oprema njegova last ali je v
lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila. Ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in lastnik
montažnega sistema za opaženje izkopov,
kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar dokaže s priloženo
fotokopijo.
Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD09/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
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Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi podjetja VodovodKanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-21032/06
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,
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: Štefanov trg 9, 8333 Semič.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Štefanov trg 9, 8333 Semič.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Štefanov
trg 9, 8333 Semič.
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:
gradnja vodovoda VH Osojnik – Brezova
Reber – Maline.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Semič,
Osojnik – Brezova, Reber – Maline.
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 14. 7. 2006, konec
25. 10. 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.
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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: 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 jo je mogoče do 18 8. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
Cena: 12.000 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: 21. 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: 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: 21. 8. 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: 14. 7. 2006
Občina Semič
Št. 430-269/2006/2
Ob-21033/06
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, 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. +386/1/428-40-54, faks

+386/1/428-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Rače in PP Cerknica, št.
430-269/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Rače in PP Cerknica, in sicer
obsega naslednja sklopa:
Sklop 1: Gradnja garaž in nadstreškov za
službena vozila ter zunanja ureditev okolja
PP Rače, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja ureditev,
3. električne inštalacije, 4. strojne inštalacije
in oprema.
Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Cerknica,
ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in
obrtniška dela, 2. zunanja ureditev, 3. notranja kanalizacija, 4. strojne inštalacije, 5.
električne inštalacije.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na naslednjih lokacijah:
Sklop 1: PP Rače, Nova ulica 1, 2327
Rače.
Sklop 2: PP Cerknica, Cesta v Dolenjo
vas 3, 1380 Cerknica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: gradnja garaž in nadstreškov za službena vozila ter zunanja ureditev
okolja PP Rače, ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja
ureditev, 3. električne inštalacije, 4. strojne
inštalacije in oprema.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena
vrednost naročila je 37,425.000 SIT brez
DDV oziroma 44,910.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu ponudbenega predračuna – popis del in
predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe PP Cerknica, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja ureditev, 3.
notranja kanalizacija, 4. strojne inštalacije,
5. električne inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 250,000.000 SIT brez DDV
oziroma 300,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 287,425.000 SIT
brez DDV oziroma 344,910.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v
obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Za sklop 1: 30 dni od oddaje naročila.
Za sklop 2: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan (za sklop 2);
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT (za sklop 2);
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov (za sklopa 1 in 2).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-269/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43026906,
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: 21. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 14. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o 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.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04, ZJN-1-
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UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave po pogojih,
kot jih določa 97. člen ZJN-1-UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 430-266/2006
Ob-21035/06
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, 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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe obnove velike predavalnice Policijske akademije v Tacnu, 430-266/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe obnove poslovnega objekta in
obsega naslednja dela:
1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. elektro instalacije – jaki tok,
4. elektro instalacije – telekomunikacije,
5. strojne instalacije.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
območju Policijske akademije v Tacnu, na
naslovu Rocenska ulica 56, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 70,833.333 SIT
brez DDV, oziroma 85,000.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v
obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, potrdilo o nekaznovanju,
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
50,000.000 SIT;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan;
– izjava o predložitvi prospektne dokumentacije;
– tehnični opis ponujenega blaga.
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: 430-266/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43026606.
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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: 22. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij, če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
šteje za izjavo, dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«: rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, ki jih določa 97. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Ob-21129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MOP – Agencija RS za okolje, kontaktna oseba: Jernej Menart, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00 – h.c., faks 01/478-40-52,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zavarovanja desne brežine Koritnice na območju MHE Možnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: desna brežina Koritnice
na območju MHE Možnica.
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: dva meseca po podpisu po
godbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
(v višini 10% razpisne cene);
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% ponudbene cene);
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi (v višini 5% ponudbene
cene).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu- predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet razpisa,
– 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 ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD-F, Ur. l.
RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
– potrdilo, da ponudnik zagotavlja lastno
kontrolo kvakitete,
– potrdilo pooblaščeneha revizorja,
– potrdilo, da da je odgovorni vodja del
v preteklih 5 letih izvedel vsaj 1 posel podoben razpisanemu,
– potrdilo, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz Zakona o graditvi objektov,
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– potrdilo, da je odgovorni vodja del izvajalca član Inženirske zbornice Slovenije,
– potrdilo, da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev ponudb,
– potrdilo, da garancijski rok za odpravo
napak izvedenih del ni krajši od 10 let po
uspešno opravljenem tehničnem pregledu
oziroma prevzemu,
– potrdilo, da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 9. uri; Vojkova 1b, 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: 14. 7. 2006.
Agencija RS za okolje
Ob-21138/06
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: Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-57-63, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: simon.vidmar@gov.si, internetni
naslov: http://www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logistiko, kontaktna oseba: Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25,
01/369-57-63, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: Simon.Vidmar@gov.si, internetni
naslov: http://www.mp.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje, Sektor
za logistiko, kontaktna oseba: Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, faks 01/369-55-96,
internetni naslov: http://www.mp.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za pravosodje – vložišče, kontaktna oseba:
Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: javni razpis št. zadeve:
430-118/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba klimatizacije sodne palače v Ljubljani (inštalacijska in gradbena dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Tavčarjeva 9, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet je celotna izvedba klimatizacije (strojne
inštalacije, obrtniška dela, elektro inštalacije).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev (do plačila izvedenih
del).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 8,700.000 SIT.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izjava v ponudbeni dokumentaciji).
3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (izjava v ponudbeni
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 mora biti registriran oziroma
vpisan pri pristojnem organu države, v kateri
ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek oziroma ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. proti ponudniku ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje;
4. ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obveze terjatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
terjatve, ki bi jih moral poravnati Republiki
Sloveniji;
5. ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih
poslovanja blokade svojih poslovnih računov;
7. ponudnik ima čisti prihodek od prodaje
v letu 2005 enak ali večji od 750,000.000
SIT;
8. ponudnik izpolnjuje pogoje glede referenc;
9. rok veljavnosti ponudbe ni krajši od
minimalno zahtevanega roka veljavnosti
ponudbe;
10. ponudnik ima poravnavnane svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga
in podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbeni
dokumentaciji;
11. ponudnik pri izvedbi navaja vsaj enega strokovnega sodelavca, ki je vpisan v
imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije;
12. ponudnik zagotavlja, da za ponujeno opremo obstajajo vsaj trije pooblaščeni
serviserji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež:
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– Za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
– Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja.
4. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, 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 v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
5. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe:
– obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo-a bank-e, pri kateri-h ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e svoj-e
račun (potrdilo o solventnosti);
– poročilo pooblaščenega revizorja,
ki je izdano v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da ima do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
jih navaja v ponudbeni dokumentaciji.
2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
– davčni obračun akontacije dohodnine
od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti za leto 2005 potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS vključno s podatki
iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja
za leto 2005;
– potrdilo-a bank-e, pri kateri-h ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e svoj-e
račun (potrdilo o solventnosti);
– poročilo pooblaščenega revizorja,
ki je izdano v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da ima do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
jih navaja v ponudbeni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Tri potrjene obrazce – reference ponudnika v originalu, za opravljena dela
po pogodbah sklenjenih od vključno leta
2004 v vrednosti posamezne pogodbe nad
150,000.000 SIT z vključenim davkom na
dodano vrednost. Opravljena dela, ki jih
ponudnik navaja kot reference, morajo biti
vsebinsko v zvezi z deli, ki so predmet tega
javnega razpisa in jih je 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.
2. Seznam strokovnih delavcev vključno
z odgovornim vodjo del, vodjo delovišča in
delovodjo oziroma vodilnim monterjem, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
3. Potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev ali
kopijo izkaznice pooblaščenega inženirja,
ki jo izda Inženirska zbornica Slovenije za
najmanj enega strokovnega delavca, ki bo
sodeloval pri izvedbi javnega naročila.
4. Seznam pooblaščenih serviserjev v
Republiki Sloveniji za vgrajeno opremo, ki
je predmet ponudbe ponudnika.
5. Izjava ponudnika, da bo klimatizacijo sodne palače v Ljubljani zaključil najkasneje v roku 70 dni od dneva veljavnosti
pogodbe.
6. Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci – kooperanti mora predložiti:
– izjavo kooperantov – podizvajalcev,
da ponudnik tekoče poravnava svoje obveznosti;
– seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
I.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
430-118/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: brezplačno (razpisna dokumentacija in vse dopolnitve ter pojasnila
bodo objavljeni na spletni strani naročnika
http://www.mp.gov.si).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 14. uri, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 71.
VI.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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21140/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Briše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1369 cesta R3-641
Ljubljanica–Lj. (Dolgi most).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2007.
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 18. 8. 2006.
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Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
180,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21141/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija podpornih in opornih zidov z rekonstrukcijo ceste R2-403/1073
Podbrdo – Petrovo Brdo od km 1,060 do
km 1,340.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1073 cesta R3-403
Podbrdo–Petrovo Brdo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
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– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 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: 18. 8. 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
140,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21142/06
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za ureditev križišča Reška
cesta (Kočevje) G2-106/0264.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0264 cesta G2-106
Kočevje–Livold.
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 20. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
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da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do
10. ure, Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 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 80,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21143/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za URED Cikava–Grosuplje cesta R3-646/1444.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1444 cesta R3-646
Cikava–Grosuplje.
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: 390 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (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
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izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
140,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 4302-55/2006
Ob-21169/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, kontaktna oseba: Janja Sever,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, elektronska pošta: janja.sever@gov.si, internetni naslov: http://www.mvzt.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktni osebi: Bojana Sovič in Bojana Ahmetaj,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega
inštituta Slovenije: (gradbena, obrtniška,
strojna in elektro inštalacijska dela ter
dobava in montaža opreme).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta
Slovenije: (gradbena, obrtniška, strojna in
elektro inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– začetek del: takoj po podpisu pogodbe;
– zaključek del: februar 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjenih
začasnih mesečnih situacij.
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, potrjen s strani
pristojne izpostave DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
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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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo:
obrazca BON-1 in BON-2 ter potrdila o
plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune – dokazila
oziroma potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu
2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogojev iz razpisne dokumentacije – podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdilo 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 visoke gradnje
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta visokih gradenj, v vrednosti min. 200 mio
SIT (z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min. 200
mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema na
MVZT oziroma priporočene pošiljke na pošti: 16. 8. 2006; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg OF 13, 1000
Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: opcija ponudbe mora biti najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum odpiranja ponudb: 18. 8. 2006; Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg
OF 13, 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: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-21175/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, Slovenija, tel. 05/38-41-900,
faks 05/38-41-915, elektronska pošta: obcina.tajnistvo@bovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Berti Rutar, univ.
dipl. inž., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-300, faks 05/38-81-025,
elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Olga Štrukelj,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-313, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala
Tolmin Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Berti Rutar, univ. dipl. inž., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-300,
faks 05/38-81-025, elektronska pošta:
kp.tolmin@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture v Logu
pod Mangartom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Log pod Mangartom.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Sklop št. a
2) Kratek opis: gradnja varovalnega zidu
in čistilne naprave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 9. 2006.
Sklop št. b
2) Kratek opis: gradnja vodovoda, kanalizacije in druge infrastrukture.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 9. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izjava o garanciji za dobro izvedbo del za posamezen sklop, izjava
o garanciji za odpravo napak v garancijski
dobi za posamezen sklop.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situaciji 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 24. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 9.30; v prostorih Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Bovec
Ob-21188/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
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03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodna ureditev leve brežine Savinje na
območju UN zdravilišča Laško od (km
14.8 + 64 m) do mostu v Jagoče (km 15.7
+ 64).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško.
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: gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena 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. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
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3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
2. mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v vezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01);
3. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1/P ali
BON 1/SP in BON 2, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
4. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
5. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti;
6. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del);
2. potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce);
3. izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete;
4. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
5. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
III.2.1.4) Kadrovske zmogljivosti – obvezna dokazila:
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovornega vodjo
del (po ZGO),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
kar je opredeljeno v točki 2.1.5. v obdobju
zadnjih 5 let.
Ponudniki morajo navesti imena in strokovno kvalifikacijo osebja z referencami, ki
bodo sodelovali pri izvedbi del.
III.2.1.5) Reference – obvezna dokazila:
da je ponudnik kot izvajalec ali podizvajalec
izvedel 3 slične objekte vodnih ureditev v
zadnjih petih letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov. Priznane bodo reference, katerih posamezna dela so znašala nad 300 mio
SIT brez DDV.
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.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško, št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2006
ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 18. 8. 2006 med
7. in 9. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Laško
Ob-21189/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-315, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta: uros.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
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: 4113-28/2005/36.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Sušice v Podbočju I. faza – 2.
odsek, od km 1,258.60 do km 1,591.80
vključno z izgradnjo osmih mostov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sušica v Podbočju I.
faza – 2. odsek, od km 1,258.60 do km
1,591.80.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
0452.46.0.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,400.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
delno financira razpisana dela iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo, delno
pa tudi sofinancer Občina Krško iz svojih
proračunskih sredstev. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti 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:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-finančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) ni nižji od dvakratne
vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
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2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran,
2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku,
2.2.4. ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ponudnik mora zagotoviti mehanizacijo za izvedbo vodogradbenih del in
mostov, in sicer najmanj: mehanizacija za
vgrajevanje asfalta (rezalec asfalta, finišer
minimalne širine 4,5 m, brizgalni stroj in
valjar), bager goseničar 80 kW (1 kom),
rovokopač 65 kW (1 kom), valjar za zemljine 50 kW (1 kom), kamion prekucnik 8 m3
(4 kom), mehanizacija za prevoz in vgrajevanje betona (črpalka, vibrator, avtomešalec-2 kom), črpalka potopna 8 kW (2 kom),
agregat 20 kW (1 kom), žaga motorna 3 kW
(2 kom).
2.4 Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
kar je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju
zadnjih 5 let.
2.5. Reference:
Ponudnik je v obdobju zadnjih pet let pred
objavo tega naročila izvedel istovrstna dela,
kot je predmet naročila (lahko na različnih
gradbiščih kot glavni izvajalec, partner pri
skupnem nastopanju ali podizvajalec), to je:
– izgradnja AB obrežnih zidov višine nad
2,5 m,
– ureditev struge na vodotoku širine dna
nad 7 m (izgradnja kamnitih pragov),
– izgradnja obrežnih zavarovanj (kamen
v betonu),
– izgradnja AB mostov svetlega razpona
min 9 m in
– asfaltiranje vozišč,
v skupni vrednosti vsaj 60% ocenjene
vrednosti tega naročila, povečane za DDV;
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila;
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika;
2.6.3. 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;
2.6.4. 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;
2.6.5. garancijski rok za odpravo napak
(kakovost izvedenih razpisanih del) je najmanj 5 let in začne teči od sprejema in zapisniške izročitve objekta naročniku po uspešno opravljenem prevzemu del. Za vgrajeno
opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev
opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
2.1.2 potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in lastna izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
na Prilogi F2 iz razpisne dokumentacije;
2.1.3 izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
2.1.4 izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
2.1.5 potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti.
Dokazila iz točk 2.1.1 do 2.1.4 se lahko
nadomesti z veljavnim potrdilom o vpisu na
seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev, ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije in druge z zakonom ustanovljene
zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti navedeni pogoji in dokazi, ki so bili
podlaga za uvrstitev na ta seznam. Na ta
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju
enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki ga
izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali pa
taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
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trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
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 ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete,
– izjava o garancijski dobi, navedena na
obrazcu Ponudba – Priloga E.
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: 4113-28/2005/36.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun,
št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
10995 7141998 – 25112005, z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad-«Sušica v Podbočju I. faza – 2. odsek«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za pripravo in vodenje investicij, Oddelek za vodno infrastrukturo, Einspielerjeva
6, 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: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21294/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-69, faks

Št.

02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4303-9/2006-23.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja lokalne ceste Obvoznica
Vič v dolžini 670 m, s priključkom na
državno cesto G1/1 (MP Vič–Dravograd)
odsek 240.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vič, Občina Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v vrednosti 48,000.000 SIT (200.300,45 EUR).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 9. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora predložiti 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:
– 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 ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da 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.
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III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– družbe: BON 1 in BON 2,
– samostojni podjetnik: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
tri mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: da razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi; izvedba
60% vrednosti vseh del, 5 referenc v zadnjih
petih letih za izvedbo podobnih objektov.
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:
– najnižja ponudbena cena – 80%,
– pet referenc v zadnjih petih letih za
podobne objekte – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
10.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije za Obvoznico Vič naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR 01225-0100009832
– za razpisno dokumentacijo – Obvoznica
Vič, pri UJP Radlje ob Dravi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 1. 8. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Dravograd
Ob-21296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobilje, kontaktna oseba: Sabina Toplak, Kobilje 35, 9227 Kobilje, Slovenija, tel.
02/579-92-20, faks 02/579-92-20, elektronska pošta: obcina.kobilje@siol.net, internetni naslov: www.kobilje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja vodovodnega omrežja Občine Kobilje – I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3,5 km
vodovodno omrežje in 80 hišnih priključkov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: avgust, september, oktober 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, začetek 21. 7. 2006, konec 21. 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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: 10. 8. 2006.
Cena: 48.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR 03125-1009808936-podjetja Atrij
d.o.o. Odranci.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 13. uri, Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227
Kobilje – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Kobilje

Storitve
Ob-20969/06
Popravek
V dopolnitvi objave javnega razpisa za
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega
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omrežja zemeljskega plina« v Mestni občini
Koper, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 7. 7. 2006, je bil objavljen napačen
rok za oddajo ponudb. Pravilni rok za oddajo ponudb je do 19. 7. 2006 do vključno
12. ure.
Mestna občina Koper
Št. 961-07/2006

Ob-21128/06
Popravek
V javnem razpisu za vzdrževanje računalniške opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20473/06, naročnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
se v oddelku III.2.1.3. Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila, briše 3. točka – Certifikat za opravljanje servisne dejavnosti ISO
9001: 2000.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-21219/06
Popravek
Naročnik Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, je v postopku
javnega naročila za izbor izvajalcev podpornih
storitev na lokalnem nivoju na podlagi Programa dela Javne agencije za podjetništvo in tuje
investicije za leto 2006 in v okviru programa:
Krepitev podpornih storitev mreže lokalnih
podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2006,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62-63 z
dne 16. 6. 2006, Ob-17291/06, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi:
Pod točko II.1.9.) Razdelitev na sklope:
da.
Se tekst javnega naročila spremeni tako,
da se besedilo, ki sledi zgoraj navedeni točki, in sicer: »pod sklop št. 01, sklop št. 02,
sklop št. 03 in sklop št. 04« v celoti nadomesti z novim besedilom kot sledi;
»Kratek opis; izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP in poten
cialne podjetnike v Republiki Sloveniji, v
statističnih regijah A (Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska), B
(Savinjska, Koroška, Notranjsko-Kraška in
Jugovzhodna Slovenija), C (Goriška in Gorenjska) in D (Obalno-Kraška in Osrednjeslovenska). Naročnik bo izbral ekonomsko
najugodnejšega ponudnika za posamezen
sklop;
– 1. sklop zajema naslednje občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Ormož, Sv. Jurij, Radenci, Gornja
Radgona,
– 2. sklop zajema naslednje občine: Lendava, Dobrovnik, Črešnovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana,
– 3. sklop zajema naslednje občine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina,
– 4. sklop zajema naslednje občine: Murska Sobota,
– 5. sklop zajema naslednje občine: Slovenska Bistrica,
– 6. sklop zajema naslednje občine: Mestna občina Ptuj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Trnovska vas, Destrnik, Juršinci,
Dornava, Hajdina, Kidričevo, Markovci,
– 7. sklop zajema naslednje občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč,
Gorišnica,

– 8. sklop zajema naslednje občine:
Maribor, Pesnica, Kungota, Šentilj, Selnica
ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče
– Slivnica, Rače – Fram, Starše, Duplek,
Miklavž na Dravskem polju, Starše,
– 9. sklop zajema naslednje občine: Zagorje, Trbovlje, Radeče, Hrastnik,
– 10. sklop zajema naslednje občine: Krško, Sevnica,
– 11. sklop zajema naslednje občine:
Brežice,
– 12. sklop zajema naslednje občine:
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor,
Vransko,
– 13. sklop zajema naslednje občine:
Celje, Vojnik, Štore, Laško, Dobrna,
– 14. sklop zajema naslednje občine:
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica,
– 15. sklop zajema naslednje občine:
Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava,
Gornji Grad, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj,
– 16. sklop zajema naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur,
Dobje,
– 17. sklop zajema naslednje občine:
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravograd,
– 18. sklop zajema naslednje občine:
Slovenj Gradec, Mislinja, Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Muta, Vuzenica,
– 19. sklop zajema naslednje občine:
Cerknica, Pivka, Postojna, Bloke, Loška
dolina,
– 20. sklop zajema naslednje občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica, Velike Lašče,
– 21. sklop zajema naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk,
– 22. sklop zajema naslednje občine:
Idrija, Cerkno,
– 23. sklop zajema naslednje občine: Bovec, Kobarid, Tolmin,
– 24. sklop zajema naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Komen,
– 25. sklop zajema naslednje občine:
Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica,
Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba,
– 26. sklop zajema naslednje občine:
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri,
– 27. sklop zajema naslednje občine:
Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica,
– 28. sklop zajema naslednje občine:
Kranj, Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem,
– 29. sklop zajema naslednje občine:
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska
Bistrica,
– 30. sklop zajema naslednje občine:
Mestna občina Koper, Izola, Piran,
– 31. sklop zajema naslednje občine:
Mestna občina Ljubljana, Domžale, Medvode, Trzin, Grosuplje, Mengeš; Vrhnika,
Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vodice, Ig,
Logatec, Kamnik, Komenda, Horjul, Polhov
Gradec, Dobrepolje,
– 32. sklop zajema naslednje občine: Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče, Grosuplje, Ivančna Gorica, Lukovica.«
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
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Ob-20727/06
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-274.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava, tisk in distribucija revije. Priprava in tisk knjige.
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 50,000.000 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:
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: 28. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12.05; ZTI, Ptujska 19.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Ob-20737/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Darja Lekše,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/816-12-14, faks 07/816-12-10, elektronska pošta: darja.lekse@ obcina-sevnica.si,
internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

Št.

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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0043/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Sevnica za šolsko leto
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Sevnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
osnovnošolskih otrok se izvajajo kot posebni
linijski prevoz za 7 samostojnih OŠ in dve
podružnični OŠ (podrobnejši obseg prevozov je razviden iz razpisne dokumentacije).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z DDV z rokom
veljavnosti do 11. 9. 2006, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
račun bo poravnan 30. dan po prejemu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: izpolnjevanje določil 42., 42.a,
in 46. člena ZJN-1 ter pogojev iz razpisne
dokumentacije. Pogoje za udeležbo morajo
izpolnjevati tudi podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV z
rokom veljavnosti do 11. 9. 2006,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
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– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila in voznike,
– da zagotavlja tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestna vozila v primeru okvar vozil,
– da dosledno izvaja prevoze po urniku,
določenem v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa in ostali predpisi, vezani
na prevoz skupine otrok.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 430-0043/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne pri kontaktni osebi od dneva objave dalje ob predložitvi kopije potrdila o vplačilu in ID za
DDV, nakazilo na TRR Občine Sevnica, št.
01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 11. uri, sejna soba Občine Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Občina Sevnica
Št. 031-03/06-985
Ob-20739/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Križevci, kontaktna oseba: Vida
Štrakl, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija, tel. +386/2/584-40-40,
faks +386/2/584-40-43, elektronska pošta:
obcinak.vida@siol.net, internetni naslov:
www.uradni-list.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prevoz šolskih otrok v Občini Križevci v šol. let. 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Križevci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
šoloobveznih otrok v občini Križevci za OŠ
Križevci za šol. let. 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009. Relacije s kilometri bodo določene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prevozi se bodo izvajali po šolskem
urniku in letnem delovnem načrtu osnovnih
šol.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
1. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti – kot izhaja
iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni od prejema 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: v skladu z ZJN in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 80 točk,
2. garancijski roki: 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Križevci, št. 01366-0100013981
pred dvigom razpisne dokumentacije.
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 30. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 11. uri, sejna soba Občine Križevci, Križevci 11, Križevci pri Ljutomeru.
VI.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: 11. 7. 2006
Občina Križevci
Ob-20947/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
idejni projekt rekonstrukcije regionalne
ceste R1-206/1027 Kranjska Gora–Vršič s sanac. posegi od km 5+400 do km
12+500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,

da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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: 17. 8. 2006 do 12.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 14,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 32/06
Ob-20975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Čebelarska zveza Slovenije, kontaktna
oseba: Anton Tomec, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-61-02,
faks 01/729-61-32, elektronska pošta: anton.tomec@cebelarska-zveza-slo.si, internetni naslov: www.cebelarska-zveza-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Julija Karlovšek, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: julija.karlovsek@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve: 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIO- 10/113-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup didaktične opreme.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.00.00.00-4; dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 29.36.40.00-8; 30.12.11.00-4;
32.33.34.00-9.
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:
Sklop 1: fotokopirni stroj in oprema za
posamično vezavo kopiranega gradiva;
Sklop 2: projekcijsko platno – električno,
prenosna aparatura za ozvočenje (komplet
– ojačevalec, zvočniki, kabli za povezavo) in
DVD – snemalnik;
Sklop 3: panji s panjsko opremo in drobnim priborom za čebelarjenje in inkubator;
Sklop 4: učni komplet »PTD za praktično
usposabljanje čebelarjev« in učne podlage
v obliki učnih listov za področje prehrane
čebel in čebeljih paš;
Sklop 5: strokovna literatura slovenskih
avtorjev in strokovna literatura avstrijskih in
nemških avtorjev;
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Sklop 6: uvod v tehnologijo čebelarjenja
z različnimi sistemi in tehnologija čebelarjenja z nakladnimi panji;
Sklop 7: priročnik za področje usposabljanja: vzreja čebeljih matic in čebeljih družin;
Sklop 8: priročnik za področje usposabljanja: izboljševanje kakovosti čebeljih
pridelkov;
Sklop 9: priročnik za področje usposabljanja: prodaja čebeljih pridelkov na trgu;
Sklop 10: podlage za delavnice in krožke
kot ustvarjalno učenje mladih na temo: čebele v naravi in panju.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti: lastne menice v višini 10% pogodbene vrednosti, skupaj s pooblastilom za
izpolnitev, z veljavnostjo do konca veljavnosti 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 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. dodatno za sklopa 1 in 2:
4.1 ponudnik v zadnjih treh letih
(2004-2006) prodaja in vzdržuje predmet
ponujenega sklopa;
4.2 ponudnik je imel v zadnjih treh letih promet vsaj 10 krat večji od ponudbene
vrednosti;
4.3 ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
računa;
4.4 zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaj ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
4.5 ponudnik v preteklih dobavah in vzdrževanju ni naredil nobene strokovne napake;
Dodatno za sklop 3:
5.1 ponudnik v zadnjih treh letih
(2004-2006) prodaja predmet ponujenega
sklopa;
5.2 ponudnik je imel v zadnjih treh letih
letni promet vsaj v dvakratni višini ponudbene vrednosti.
Dodatno za sklop 4:
6.1 ponudnik je izdelovalec panjev vsaj 5
let; ponujeni predmet prodaja od leta 2003
dalje;
6.2 pisec priročnika za vaje svojo usposobljenost dokazuje z referencami na področju usposabljanja z aktivnimi metodami:
poučevanje delovnih postopkov, strokovni
pogovor, akcijsko in projektno učno delo.
Vsak pisec predloži dokazila za vsaj 5 referenc;
6.3 učne podlage v obliki učnih listov
(tisk – kataložna oblika in CD) pripravlja
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čebelarski strokovnjak z najmanj 5 let izkušenj na področju andragoškega dela v
čebelarstvu, z najmanj 15 letnimi čebelarskimi izkušnjami pri čebelarjenju z najmanj
40 čebeljimi družinami.
Dodatno za sklop 5:
7.1 ponudniki so založniške hiše, ki so
pripravljene v okviru naročila prodati pravico
do prevajanja oziroma razmnoževanja za
potrebe poučevanja za posamezne tematske sklope, ki so neposredno povezani z
enim od navedenih področij usposabljanja:
tehnologija čebelarjenja z različnimi sistemi;
vzreja čebeljih matic in čebeljih družin; kakovost čebeljih pridelkov; prodaja čebeljih
pridelkov za vsako področje v obsegu do
60 strani.
Dodatno za sklop 6:
8.1 vsa literatura je delo priznanih avtorjev s področja razpisa (usposabljanje čebelarjev). Vsak avtor je avtor vsaj treh strokovnih člankov ali knjig z omenjenega razpisa.
Dodatno za sklope od 7 do 10:
9.1 priporočnike bodo pisali avtorji, ki so
v zadnjih petih letih avtorji vsaj 5. strokovnih
člankov ali knjig s področja razpisa;
9.2 avtorji so v delovnem ali pogodbenem razmerju s ponudnikom;
9.3 ponudnik na bo čebelarski strokovnjak z najmanj 5 let izkušenj na področju
andragoškega dela v čebelarstvu, z najmanj
15 letnimi čebelarskimi izkušnjami pri čebelarjenju z najmanj 40 čebeljimi družinami.
Samo za sklop 10:
10. Avtor ponujenega dela mora biti pedagoški strokovnjak na področju ustvarjalnega dela z mladimi.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanje pogoja 4.2: razvidno iz obrazca BON-1;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4.3: potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik odprt
transakcijski račun;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4.4: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 5.2:
Obrazec BON-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4:
4.1 poslovne listine: pogodbe, računi dobavnice;
4.5 izjava ponudnika.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 5:
5.1 poslovne listine: pogodbe, računi dobavnice.
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev 6:
6.1 Poslovne listine, izjave čebelarjev
potrjene v čebelarskih društvih, k ponudbi
obvezno priložiti tehnično dokumentacijo
panjev in opreme, ki so predmet ponudbe;
6.2 Pisec navede vsaj 5 izvedenih andragoških delavnic z udeleženci, kjer je uporabil v kombinaciji vsaj tri metode. V dokumentaciji navede opis značilnosti, uporabljena
sredstva in potek delavnice ter ustrezno
dokumentira. O Izvedbi mora predložiti še
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potrdilo organizatorja aktivnosti usposabljanja, ki navede vsebino, kraj in številu udeležencev, ki so se delavnic udeležili;
6.3 Spisek vsaj dveh sklopov ali 20 posamičnih del:– pisnih, grafičnih ali fotografskih prispevkov objavljenih v Slovenskem
čebelarju ali v drugih strokovnih oziroma
javnih medijih oziroma uporabljenih v različnih oblikah usposabljanja čebelarjev po
programu ČZS v letih 2003, 2004, 2005
in 2006. Avtor natančno navede medij ter
datum javne objave oziroma izvedbe izobraževalnih aktivnosti po programu usposabljanja v katerem je delo uporabil. Vzorec snopiča učnih listov izdelanih v obliki
in v ponujeni tehniki (katalog – tisk; CD,
računalniški program in podobno). Priloži
potrdilo o obsegu in letih čebelarjenja iz
evidence ČZS.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 7:
7.1 Izjava ponudnika, da je v okviru naročila pripravljen prodati pravico do prevajanja
in razmnoževanja za potrebe poučevanja.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 8:
8.1 Razvidno iz obrazca A-11 (Kapacitete) - reference.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 9:
9.1 razvidno iz referenc avtorjev;
9.2 pogodba o delu ali avtorska pogodba
za vsakega avtorja;
9.3 spisek objavljenih strokovnih člankov
v strokovni reviji Slovenski čebelar od leta
2003 dalje: Spisek pisnih prispevkov, ki jih je
pisec pripravil za usposabljanje čebelarjev
po programih usposabljanja ČD, Območnih
zvez in ČZS v letih 2004, 2005 in 2006;
Pisec priročnika svoje čebelarske izkušnje
izkazuje s potrdilom ČZS o njegovem andragoškem delu v čebelarstvu pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju usposabljanja
ter pri preverjanju in ocenjevanju znanj in
veščin. Čebelarske izkušnje pisec izkazuje
s pridobljenim nazivom čebelarski mojster,
nacionalno poklicno kvalifikacijo, ali s potrdilom ČZS, ki mu izda potrdilo o obsegu
čebelarjenja (število čebeljih družin) in letih
čebelarjenja.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 10: Avtor
predloži vsaj tri naslove javno objavljenih del
napisanih na podlagi lastnega razvojno-raziskovalnega dela na področju ustvarjalnega
učenja mladih, kar izkazuje z akademskim
nazivom pred naslovom izdanega dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Usposabljanje
čebelarjev po Letnem programu ČZS za leto
2006. Uredba o izvajanju Programa ukrepov
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005-2007 za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 113/05, 8., 9., 10. člen).
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: DIO-10/113-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetni strani naročnika: www.cebelarska-zveza-slo.si.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski, nemški, ki velja za
ponudbe za sklop 5.
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: 4. 8. 2006
ob 12. uri, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo
pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.
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. Ukrepi iz programa ukrepov v čebelarstvu 2006 se financirajo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (proračunska postavka 9881 - Program ukrepov v
čebelarstvu - SLO) ter Jamstvenega sklada
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in
jamstvenega sklada (proračunska postavka 9863 - Program ukrepov v čebelarstvu
- EU).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-20977/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vitanje, kontaktna oseba: Srečko
Fijavž, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, tel. 03/757-43-50, faks 03/757-43-51,
elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni
naslov: www.vitanje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Vitanje za šolski leti
2006/07 in 2007/08, z možnostjo podaljšanja za tri leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Vitanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in čas relacij je opisan v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z DDV z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava
ponudnika o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahte-

vanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora dokazovati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42.,42a.,45. in
46. členom ZJN-1 in izpolnjevati tudi druge
pogoje, ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV z
rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza v notranjem cestnem
prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila in voznike iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov, ki ga določi skupaj z odgovorno osebo
Osnovne šole Vitanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Zakon o varnosti
v cestnega prometa; 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; ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 11. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Vitanje
Št. 9/06
Ob-20998/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve: Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-85, elektronska pošta: anton.kranjc@zd-mb.si, internetni naslov: www. zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Irena Mihelič,
univ. dipl. ekon., Služba za javna naročila in
nabavo, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktni osebi: Marija Horvat, Slavica Sojč, Služba za javna naročila
in nabavo, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/228-63-61, 02/228-62-29,
faks 02/228-65-89, elektronski pošti: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Marija Horvat, Slavica Sojč, Služba
za javna naročila in nabavo, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-S/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: citološke preiskave v ginekologiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cca.
7500 preiskav letno (+/- 30%).
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: mesečno
v času trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo o registraciji.
2. Potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (Odločba Ministrstva za

Št.

zdravje za opravljanje dejavnosti v skladu
s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov
materničnega vratu in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
pregledovanje brisov materničnega vratu;
licenca zdravnika citopatologa; odobritev od
ZORA-e).
3. Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden 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.
5. Lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke 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;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudba,
– podatki o ponudniku,
– izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
– izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
– izjava ponudnika o nepovezanosti,
– obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
– pogodba,
– predračun z navodili za izpolnitev,
– izjava ponudnika o odgovornosti za izvedbo naročila,
– strokovna priporočila (reference),
– izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti,
– seznam kadra, ki bo izvajal storitve,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o času izvedbe storitve,
– izjava ponudnika o drugih pogojih,
– izjava o varovanju poslovne skrivnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laborato-
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riji za pregledovanje brisov materničnega
vratu (Uradni list RS, št. 68/01) in Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji
za pregledovanje brisov materničnega vratu
(Uradni list RS, št. 128/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun naročnika pri OE UJP Slov. Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 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 5. 12. 2006 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– zakoniti zastopniki,
– pooblaščeni predstavniki ponudnikov s
predložitvijo pooblastila,
– vsi, brez omejitev, ker je odpiranje javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-21034/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana in soinvestitorja: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Laško, Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d., Zdraviliška 4, Laško, kontaktna oseba: Luka Picej (Občina
Laško), Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-00, faks 03/733-87-15,
elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
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Kategorija storitve: 11, 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
inženiring storitve vodenja in nadzora
gradnje pri regulaciji Savinje na odseku
od Zdravilišča Laško do mostu v Jagoče
in Rečice od izliva v Savinjo do prodne
pregrade z ureditvijo infrastrukture.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev in/ali 1080 dni od
oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za, kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je predložil BON 1P ali BON 1SP
in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2 ali BON 3) in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
7. da ni dal zavajajoče podatke;
8. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti;
9. da ima izjavo banke: da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
2. Izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izzida za leto 2006.
3. Potrdilo o plačilni sposobnosti od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
4. Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1P ali
BON1SP in BON 2 ali BON 3, ali podatke iz
bilance uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
5. Da nudi 30-dnevni plačilni rok.
6. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
7. Da ima izjavo banke: da bo ponudnik
pred sklenitvijo pogodbe dobil garancijo za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi kadrovskimi zmogljivostmi in izvaja podobne storitve.
2. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
3. Da so ponudnik oziroma njegovi podizvajalci v zadnjih desetih letih izvedli podobne strokovne storitve na področju urejanja
vodnih ureditev in nizkih gradenj.
4. Ponudnik oziroma njegov podizvajalec
priloži dokazila s potrdili naročnikov tako, da
ima na vsakem področju iz točke 3. uspešno
izvedeno vsaj eno naročilo v vrednosti investicije vsaj 150 mio SIT.
5. Ključni kadri, ki bodo vodili projekt,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo.
6. Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZUREP, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena.
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.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 9. 2006.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21036/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, kontaktna oseba: Luka Picej, Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 11, 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Graščine Širje.
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: 9 mesecev in/ali 270 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za, kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je predložil BON 1P ali BON 1SP
in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
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uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2 ali BON 3) in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
7. da ni dal zavajajoče podatke;
8. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti;
9. da ima izjavo banke: da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
2. Izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izzida za leto 2006.
3. Potrdilo o plačilni sposobnosti od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
4. Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1P ali
BON 1SP in BON 2 ali BON 3, ali podatke iz
bilance uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
5. Da nudi 30-dnevni plačilni rok.
6. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
7. Da ima izjavo banke: da bo ponudnik
pred sklenitvijo pogodbe dobil garancijo za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi kadrovskimi zmogljivostmi in izvaja podobne storitve.
2. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
3. Da so ponudnik, oziroma njegovi podizvajalci v zadnjih desetih letih izvedli podobne strokovne storitve na področju projektiranja na sličnih rekonstrukcijah.
4. Ponudnik oziroma njegov podizvajalec
priloži dokazila s potrdili naročnikov tako,
da ima na področju iz točke 3. izvedenih
vsaj 5 naročil.
5. Ključni kadri, ki bodo vodili projekt,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo.
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6. Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZUREP, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena.
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.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško, št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 13. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Laško
Št. 110-1/06
Ob-21123/06
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 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, 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: 2006/000367.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Koper–Izola od km 0,000 do
km 5,200.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Koper–Izola od km
0,000 do km 5,200.
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: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole
kakovosti pri gradnji avtocest iz RNPIAC v
RS na HC Koper–Izola, ki vključuje:
– HC Koper–Izola od km 0,00 do km
5,20; trasa v dolžini 2,91 km;
– priključek Semedela v dolžini 0,67
km;
– priključek Izola v dolžini 1,55 km;
– krožišča 1, 2, 3;
– deviacije: 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-4, 1-5,
1-5a, 1-6, 1-9, 1-11, 1-11a, 1-12, 1-13, 1-14,
1-14a;
– oporne in podporne konstrukcije: PZ-1,
PZ-2, PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-5a, PZ-6;
– prepusti: 3-2B, 3-3A, 3-4A, 3-5A, 3-6;
– lovilci olj in zadrževalniki: objekt 1, 1A,
1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3A, 4, 5, 6, 7;
– podhodi: 3-1, 3-1a, 3-1b, 3-2;
– podvozi: 3-3, 3-4, 3-5;
– mostovi: 5-1, 5-2, 5-3;
– nadhod: 4-1;
– nadvozi: 4-2, 4-3, 4-4;
– predor Markovec (2x2150 m).
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.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 4,470.000 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:
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– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik),
– 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: 2006/000367.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 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: 5. 9. 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: 5. 9. 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.
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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: 14. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 77/2006
Ob-21126/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Krajinski park Goričko, kontaktna oseba: Simon Balažic, Grad 191,
9264 Grad, Slovenija, tel. 02/55-18-860,
faks 02/55-18-869, elektronska pošta:
park.goricko@siol.net, internetni naslov:
www.park-goricko.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javni zavod Krajinski park Goričko, kontaktna oseba: Simon Balažic, Grad
191, 9264 Grad, Slovenija, tel. 031/606-376,
faks 02/55-19-969, elektronska pošta: simon.balazzic@email.si, internetni naslov:
www.park-goricko.org.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vaša številka 08/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: Strokovne
podlage za načrt upravljanja s povodjem
Ledave in Ledavskim jezerom nad zajetvijo v Kraščih.
Opis: Strokovne podlage za upravljanje
z vodami s pridobitvijo osnov s katerimi lahko naredimo načrt upravljanja z vodami in
obvodnimi zemljišči na zajetem območju.
Za pridobitev osnov za možne gradbene
posege namenjene izboljšanju stanja voda
na območju zgornje Ledave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Lokacija; Ledavsko jezero – Občina Cankova, Zgornje porečje Ledave do Ledavskega jezera, Ledavsko jezero do državne meje
z Avstrijo in Lukaj potok
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad
zajetvijo v Kraščih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe zaključek dela 31. 5. 2007 (opredeljeno
v razpisni dokumentaciji).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe; ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad,če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
6. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
7. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.(OBR-7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da je ponudnik sposoben izdelati strokovne podlage v 8 mesecih po podpisu;
Dokazilo: izjava ponudnika.
9. da je ponudnik v zadnjih petih letih
izdelal vsaj tri podobne Strokovne podlage
za načrt upravljanja s povodjem;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah.
10. da ima ponudnik projektno skupino in
zaposlene najmanj naslednje strokovnjake:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva – hidrotehnik,
– univerzitetni diplomirani biolog,
– univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture,
– univerzitetni diplomirani geodet.
Dokazilo: izjava ponudnika o strokovnem
kadru.
III.3) Pogoji, ki so specifični za javna
naročila storitev.
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena ponudbenega predračuna skupaj 70% – 70 točk,
2. rok izvedbe 10% – 10 točk,
3. reference ponudnika 10% – 10 točk,
4. zaposleni strokovnjaki ponudnika 10%
– 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je možno vsak delovni dan od
9. do 14. ure v tajništvu Javnega zavoda
Krajinski park Goričko ali tudi po pošti. Kontaktna oseba je Simon Balažic.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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 25. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 9. uri, Javni zavod Krajinski park Goričko,
Grad 191, 9264 Grad, okrogli salon.
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; Program pobude Skupnosti INTERREG
IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Št. 429/2006
Ob-21170/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša
Gaber Sivka, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-30, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Razvojna agencija Savinja GIZ,
kontaktna oseba: Danica Jezovšek – Korent,
Ulica Heroja Staneta 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-68-60, faks 03/713-68-70,
elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni naslov: www.zalec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Razvojna agencija Savinja GIZ,
kontaktna oseba: Danica Jezovšek – Korent,
Ulica Heroja Staneta 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-68-60, faks 03/713-68-70,
elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni naslov: www.zalec.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-05/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba priprave projekta Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mesto Žalec in Spodnja
Savinjska dolina.
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 celotne pripravljalne faze projekta: 13,900.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 31. 8. 2006, konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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: 403-07-05/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek se nakaže na podračun Občine Žalec, št.
01390-0100004366. Dokumentacijo se lahko dvigne ob predložitvi dokazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki imajo pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 9.30; sejna soba Občine Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Žalec
Ob-21174/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna
oseba: Tjaša Babič, mag. Mirjam Požeš, Verdijeva 10, 6000 Koper, Sloveni-
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ja, tel. 05/66-46-394, 05/66-46-385, elektronska
pošta:
tjaša.babič@koper.si;
mirjam.požeš@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-S-12/2006 – urbanistična zasnova.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava urbanistične zasnove in prostorskega reda za območje mesta Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava urbanistične zasnove in prostorskega
reda za območje mesta Koper pod pogoji
in na način kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
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 in
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji: za pravne osebe
redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni list davčnega urada;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjave ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora predložiti reference, ki
izkazujejo, da je v obdobju zadnjih treh let
pred objavo tega razpisa izdelal najmanj
dva primera sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega in srednjeročnega plana občin, izdelal najmanj en primer
državnega lokacijskega načrta in primerjalno študijo, izdelal najmanj dva občinska lokacijska načrta;
– ponudnik mora zagotavljati dovolj
ustrezno usposobljenih in izkušenih strokovnih delavcev za opravljanje del po tem
razpisu. V ta namen mora v ponudbi predložiti podatke o sestavi delovne skupine, ki bo
izvajala dela (s podatki o usposobljenostiizobrazbi, licencah ter izkušnjah). V delovni
skupini mora biti zastopan najmanj en strokovnjak z naslednjo usposobljenostjo: univ.
dipl. inž. arh., s pridobljeno licenco A, univ.
dipl. inž. arh., s pridobljeno licenco KA in
univ. dipl. inž. grad., s pridobljenim statusom
pooblaščenega inženirja.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik:
– številka: 3500-139/2006;
– številka javnega naročila: JNVVS-12/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 do vključno 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. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, spodnja sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-21176/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna
oseba: Aleksander Klemenčič, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-19, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: aleksander.klemencic@gov.si,
internetni naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 027/2006-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem nadomestne povezave do inter-
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neta za potrebe Ministrstva za zunanje
zadeve za obdobje do konca leta 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.21.10-8.
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 in obseg javnega naročila definirana
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe
v vrednosti 1,000.000 SIT in z veljavnostjo
90 dni od roka za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po 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:
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 vsaj trem poljubnim naročnikom nudi povezavo v internet (je zanje
ponudnik internetnih storitev), ki je tehnološko in po kapaciteti prenosa primerljiva
z razpisano povezavo in je neodvisna od
obstoječega naročnikovega primarnega ponudnika interneta (SIoL);
5. ponudnik razpolaga z mednarodno
povezavo v internet, ki je neodvisna od obstoječega naročnikovega primarnega ponudnika interneta (SIoL);
6. ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve
iz razpisne dokumentacije; ponudnik je v
obrazcu A-10 predložil opis nivoja zagotavljanja kakovosti storitev (Service Level) z
opisom načina odprave napak v primeru
izpada povezave ali tehničnih težav pri zagotavljanju storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (ustrezno dokazilo o registraciji pri APEK);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. razvidno iz obrazca A-4 Prijava, točka
1.6 reference, ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno predložiti;
5. razvidno iz obrazca A-10 specifikacije,
ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno
predložiti;

6. razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-11 Kapacitete, ki ju na tem mestu ni
potrebno ponovno predložiti.
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: 027/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
ure; Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (vložišče).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 16. 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, Schengen: vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema za
nadzor zunanje meje; Schengen: implementation european visa information system of
external border control.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-21183/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta:
info@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: http://www.stanovanjskisklad-rs.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, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12, 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-05-S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izvedbo prevzemov in
izročitev stanovanj kupcem na lokacijah
Poljane I, II. faza, Tacen, Kamnik in Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
70.33.10.00-0; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.27.32.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
prevzemov in izročitev stanovanj kupcem na
lokacijah Poljane I, II. faza, Tacen, Kamnik
in Maribor.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
financiranja je določen 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 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. ponudnik je v letih 2004, 2005 ali 2006
izvedel najmanj 50 prevzemov in izročitev
novih stanovanj;
7. ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delavno razmerje ali pogodbeno razmerje
z najmanj tremi usposobljenimi posredniki z licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika. Vsak usposobljen
posrednik mora imeti tudi 3 leta delovnih
izkušenj iz predmeta javnega naročila. Ponudnik lahko posamezen kader zahtevan
v pogoju št. 7, 8 in 9 prijavi samo enkrat,
torej za en sklop in ne za več sklopov hkrati
(pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja
za sklop 1);
8. ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delavno razmerje ali pogodbeno razmerje z
najmanj dvema usposobljenima posrednikoma z licenco za opravljanje poslov nepre-
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mičninskega posrednika. Vsak usposobljen
posrednik mora imeti tudi 3 leta delovnih
izkušenj iz predmeta javnega naročila (pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja za
sklop 2 in 3);
9. ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delavno razmerje ali pogodbeno razmerje
z najmanj enim usposobljenim posrednikom z licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika. Usposobljen
posrednik mora imeti tudi 3 leta delovnih
izkušenj iz predmeta javnega naročila (pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja
za sklop 4);
10. ponudnik mora imeti sklenjeno pogodbeno razmerje s strokovnjakom (univerzitetni diplomirani geodet ali univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva ali
univerzitetnim diplomiranim arhitektom ali
izvedencem gradbene stroke) za izvedbo
potrebnih meritev, ki zajemajo dejanske
izmere stanovanj in drugih pripadajočih
posameznih del vključno z izračunom prodajne površine (v primeru, da se ponudnik
prijavlja za več sklopov zadošča enkratna
izpolnitev pogoja);
11. ponudnik mora razpolagati z ustrezno strojno opremljenostjo (merilniki, računalniška oprema z možnostjo samostojnega
napajanja – baterije, fotokopirni stoj, tiskalnik, telefon);
12. ponudnik ne sme oddati prijave za
sklop, v zvezi s katerim je v kakršnikoli vlogi
v katerikoli fazi sodeloval pri posameznem
projektu (npr. projektant, investitor, izvajalec
gradnje, nadzora ali njegov podizvajalec).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; 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 ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo pristojnega davčnega urada,
na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije;
5. razvidno iz obrazca A-4, točka 1.3.
Ponudnik predloži tudi BON obrazec za leto
2005 iz katerega je razviden letni prihodek
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. razvidno iz obrazca A-4, točka 1.6. Posamezno referenco potrdi naročnik storitve s
podpisom obrazca A-4, točka 1.6.;
7. obrazec A-11 Kapacitete;
8. obrazec A-11 Kapacitete;
9. obrazec A-11 Kapacitete;
10. obrazec A-11 Kapacitete;
11. ponudnik potrjuje posedovanje zahtevane opreme v času izvajanja predmeta
javnega naročila s podpisom ponudbe;
12. ponudnik potrdi spoštovanje pogoja
s podpisom ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o nepremičninskem posredovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-05-S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je moč dobiti na spletni strani www.praetor.si (javna naročila) in sicer
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 11. uri; sedež 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: 14. 7. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 430-62/2006-3
Ob-21184/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Bogdan Grmek, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-51-48,
faks 01/241-53-44, elektronska pošta: bogdan.grmek@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.stat.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ajda Čeledin, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ajda Čeledin, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ajda Čeledin,
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.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-62/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup povratnih letalskih kart glede na
dejanske potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: letalsko karto ponudnik
pošlje na sedež naročnika po pošti oziroma
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jo predstavnik naročnika lahko prevzame na
letališču pred odhodom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
2) Kratek opis: destinacija Brnik – Luxembourg – Brnik.
3) Obseg ali količina: naročnik bo v enem
letu po podpisu okvirnega sporazuma kupil najmanj 150 (povratnih) letalskih kart za
destinacijo Brnik – Luxembourg – Brnik.
Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje
enega leta.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
2) Kratek opis: druge destinacije in letalske karte, ki jih ni mogoče kupiti po okvirnem sporazumu, sklenjenim za sklop 1.
3) Obseg ali količina: naročnik se z okvirnim sporazumom za sklop 2 ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino letalskih kart,
saj so količine in destinacije zanj v trenutku
izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljive. Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo
naročal letalske karte iz sklopa 2, pozval vse
kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način,
naveden v okvirnem sporazumu (pogodbi).
Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje
treh let.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: destinacija Brnik – Luxembourg – Brnik;
– sklop 2: druge destinacije in letalske
karte, ki jih ni mogoče kupiti po okvirnem
sporazumu, sklenjenim za sklop 1.
Naročnik bo v enem letu po podpisu
okvirnega sporazuma za sklop 1, kupil najmanj 150 (povratnih) letalskih kart za destinacijo Brnik – Luxembourg – Brnik.
Naročnik se z okvirnim sporazumom za
sklop 2 ne zavezuje, da bo naročil določeno
količino letalskih kart, saj so količine in destinacije zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljive. Naročnik
se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo
v primeru, če bo naročal letalske karte iz
sklopa 2, pozval vse kandidate, s katerimi
bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden v okvirnem
sporazumu (pogodbi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Kandidati, ki jim bo naročnik priznal sposobnost in s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, bodo morali v 8 dneh po podpisu
okvirnega sporazuma naročniku predložiti
bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini:
– 1,000.000 SIT za sklop 1,
– 300.000 SIT za sklop 2,
in z veljavnostjo od sklenitve okvirnega
sporazuma do najmanj enega dne po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.
Če kandidat finančnega zavarovanja ne bo
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predložil v zahtevanem roku, okvirni sporazum ne bo veljaven.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
izda račun za storitve opravljene v preteklem mesecu praviloma do 10. dne tekočega meseca. Rok plačila je 30 dni po prejemu
pravilno izstavljenega 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:
1. Kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
3. Kandidat je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov).
4. Kandidat ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da kandidat ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 3. Potrdilo IATA (International Air
Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija) za kandidata, ki
bo sodeloval pri izvedbi.
Ad 4. Razvidno iz celotne prijave kandidata.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-62/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni
strani http://www.praetor.si/ (rubrika »Javna
naročila«). Drug način pridobitve razpisne
dokumentacije: Pisni zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi na:
Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana
ali na info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 12.
ure; naslov za predložitev prijave: Praetor
d.o.o. (sprejemna pisarna), Trg OF 13A,
1000 Ljubljana.
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: 14. 7. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 60-2006
Ob-21281/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana
Razdevšek, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: tisk poštnih vrednotnic in filatelističnih izdelkov v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, PLC, Zagrebška cesta
106, 2000 Maribor-SI.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
tisk poštnih vrednotnic in filatelističnih
izdelkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000, dodatni predmet(-i): 78121000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
poli
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 690.000 kosov
znamk letno.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
poli
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 360.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
poli
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 600.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
mali poli
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 160.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
mali poli
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 240.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Priložnostne poštne znamke v
mali poli
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 120.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: Blok z osmimi priložnostnimi
znamkami
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 150.000 blokov a
8 znamk.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Blok z eno priložnostno znamko
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 590.000 kosov blokov a 1 znamka.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: Ovitki prvega dne-tisk in dodelava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78121000.
3) Količina ali obseg: 73.800 kosov ovitkov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: Pismo s pisemskim papirjem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78121000.
3) Količina ali obseg: 12.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Ponatis rednih poštnih znamk
v poli a 50
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 4.300.000 kosov
znamk.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2006.
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Sklop št. 12
Naslov: Ponatis rednih poštnih znamk v
zvežčku a 12 znamk
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 300.000 zvažčkov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 13
Naslov: Ponatis rednih poštnih znamk v
polah a 50
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 10.000.000 kosov
znamk.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 14
Naslov: ponatis redne dopisnice in tisk
dopisnic
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78121000.
3) Količina ali obseg: 2,447.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 15
Naslov: Ponatis pisma z belim pisemskim papirjem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78121000.
3) Količina ali obseg: 170.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 16
Naslov: Ponatis rednih poštnih znamk
v kartončku
1) Kratek opis: samolepilni papir.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 1,020.000 kosov
kartončkov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 17
Naslov: Ponatis rednih poštnih znamk
v zvežčku
1) Kratek opis: samolepilni papir.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
3) Količina ali obseg: 390.000 kosov kartončkov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Po seznamu in tehničnih parametrih naročnika:
I. sklop: priložnostne poštne znamke v
poli: 25 znamk,
II. sklop: priložnostne poštne znamke v
poli: 16 znamk,
III. sklop: priložnostne poštne znamke v
mali poli: 10 znamk,
IV. sklop: priložnostne poštne znamke v
mali poli: 8 znamk,
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V. sklop: priložnostne poštne znamke v
mali poli: 6 znamk,
VI. sklop: priložnostne poštne znamke v
mali poli: 10 znamk, v obliki srca,
VII. sklop: blok z 8 priložnostnimi poštnimi znamkami,
VIII. sklop: blok z 1 priložnostno poštno
znamko,
IX. sklop: ovitki prvega dne; tisk in dodelava,
X. sklop: pismo s pisemskim papirjem
(barvni in beli potiskani papir),
XI. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v poli: 50 znamk,
XII. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v zvežčku po 12 znamk na samolepilnem papirju,
XIII. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v polah: 50 znamk,
XIV. sklop: ponatis redne dopisnice in
tisk dopisnic (ilustrirane, dotiskane, razglednične),
XV. sklop: ponatis pisma z belim pisemskim papirjem,
XVI. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v kartončku po 6 znamk, na samolepilnem papirju,
XVII. sklop: ponatis rednih poštnih
znamk, natisnjenih v zvežčku po 8 znamk,
na samolepilnem papirju.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, izbrani ponudnik predloži
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: najmanj 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, kije predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je ponudnik tehnično sposoben izpeljati javno naročilo,
– da je kadrovsko sposoben izvesti JN,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in izjava,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
rešil takoj oziroma najkasneje 3 koledarske
dneve od prejema obvestila o reklamaciji,
– izjava ponudnika o dobavi na naročnikovo lokacijo,
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– izjava ponudnika o varovanju podatkov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,
– ponudnik je pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih pri naročniku,
– ponudba mora biti veljavna najmanj do
20. 11. 2006.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti), oziroma davčne napovedi potrjene
s strani davčne uprave za leto 2003, 2004
in 2005,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila (merila za
oddajo je treba navesti glede na njihovo
ponderiranje ali v padajočem zaporedju pomembnosti, če ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov);
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 56-2006/JNS.
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. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
TR 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo,da dokazilo o opravljenem plačilu
in vaš točen naslov.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 9.
2006 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor-SI.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-21282/06
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: Valenti-
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na Lozar, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/589-18-70, 01/589-18-88,
faks 01/589-18-77, elektronska pošta: valentina.lozar@japti.si, internetni naslov:
www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba:
Valentina Lozar, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: valentina.lozar@japti.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba:
Valentina Lozar, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: valentina.lozar@japti.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: JAPTI,
javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: javni razpis za oddajo
naročila storitve organizacije in izvedbe
promocijskega dogodka na temo inovacij, izumov, izboljšav, podjetniških idej in
novih poslovnih modelov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je organizacija
in izvedba promocijskega dogodka na temo
inovacij, izumov, izboljšav, podjetniških idej
in novih poslovnih modelov (v nadaljevanju:
Forum inovacij), ki je namenjen nosilcem
inovativnih izdelkov, nosilcem in uporabnikom tehnološkega razvoja, nosilcem področja znanosti in gospodarstva, razvoju tehnologij, potencialnim investitorjem in drugim
podjetjem ter ostali javnosti.
Predmet naročila zasleduje naslednje
cilje:
a) promocija in podpora razvoju inovacij
in inovativnemu podjetniškemu okolju,
b) promocija in podpora tehnološkemu
razvoju, znanosti in gospodarstvu,
c) spodbujanje razvoja na znanju temelječe družbe.
Od ponudnika se zahteva, da izvede
naslednje aktivnosti organizacije in izvedbe celotnega tako realnega kot virtualnega
sejemsko-izobraževalnega dogodka – Foruma inovacij:
– postavitev realnega Foruma inovacij: vsebinska zasnova realnega Foruma
inovacij, postavitev razstave, postavitev in
izvedba razstave vsaj petdesetih nosilcev
najboljših inovacij, izumov, izboljšav, podjetniških idej in novosti ter novih poslovnih
modelov, ki jih ponudniku posreduje naročnik, postavitev razstavnih prostorov, multimedijska predstavitev, izvedba delavnic,
izvedba okroglih miz itd.,
– postavitev celotnega virtualnega dela
Foruma inovacij na spletnem portalu pred,
med in po dogodku, ki bo vseboval spletno aplikacijo oziroma ustrezen računalniški
program za pomoč podjetnikom, nosilcem
inovativnih podjetniških idej za medijsko
predstavitev (kot npr. na spletnem mestu
objavljen tekstovni prispevek, avdio ali video
promocijska predstavitev), in sicer tako, da
bo spodbujal poslovna srečanja med potencialnimi vlagatelji in nosilci inovativnih podjetniških izdelkov,

– organizacija in izvedba drugih osrednjih in spremljevalnih dogodkov, ki bodo
temeljili na vsebinah inovacij in podjetništva, tehnološkega razvoja, foruma na znanju temelječe družbe in drugih vsebinah z
namenom doseganja ciljev in doseganjem
namena tega naročila (obvezni spremljevalni dogodki in aktivnosti: slavnostna otvoritev,
izbor najboljših inovativnih podjetniških idej,
predstavitev uspešnih primerov inovativnih
podjetniških projektov s strani gospodarstva, izvedba poslovnih srečanj med nosilci inovativnih izdelkov ter potencialnimi
vlagatelji, aktivno sodelovanje med vsemi
sodelujočimi, učinkovita in široka medijska
pokritost celotnega dogodka),
– izvedba celotnega Foruma inovacij
mora biti ustrezno animacijsko moderirana,
prav tako morajo biti zagotovljeni ustrezni,
zanimivi povezovalni elementi med posameznimi dogodki.
Za namen učinkovite prepoznavnosti dogodka Foruma inovacij mora biti izoblikovana celostna promocijska podoba dogodka
(usklajena in potrjena s strani naročnika),
ki se bo uporabljala na vseh medijskih in
ostalih objavah.
Forum inovacij je lahko zasnovan kot samostojen enodneven ali večdneven dogodek
oziroma kot del širšega že uveljavljenega
enodnevnega ali večdnevnega dogodka. V
primeru, da bo dogodek večdneven v okviru
že uveljavljenega dogodka, mora ponudnik
oblikovati vsebine programa izvedbe aktivnosti organizacije in izvedbe foruma inovacij
tako, da bo več kot 50% vsebine programa
vsakega posameznega dne namenjeno vsebinam, ki so predmet tega naročila.
V primeru, da bo dogodek enodneven,
mora biti vsebina programa Foruma inovacij
posvečena izključno (100%) vsebinam, ki so
predmet tega naročila.
Predmet javnega naročila ni razdeljen na
sklope. Ponudnik mora oddati ponudbo za
celoten predmet javnega naročila. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega
ponudnika.
Sredstva so namenjena izvedbi vseh aktivnosti po predračunu, ki so potrebne za organizacijo in izvedbo Foruma inovacij, kot je
opredeljeno v predmetu javnega naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.86.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna orientacijska vrednost javnega naročila:
42,876.000 SIT bruto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek: 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Ponudnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma objave javnega
naročila,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Ponudnik je dolžan
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priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Kolikor se za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje
ne zahteva,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– zoper ponudnika ne sem biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
– ponudnik mora predložiti dokazilo, da
je poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe (razpisni obrazec št. 10).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora že ob prijavi na to javno
naročilo, vključiti vsaj tri partnerske organizacije, ki bodo sodelovale pri organizaciji in
izvedbi Foruma inovacij in od katerih ima
vsaj ena partnerska organizacija izkušnje pri
uvajanju inovacij v gospodarstvo, s katerimi
sklene pismo o nameri o partnerskem sodelovanju (razpisni obrazec št. 7).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (50 točk),
2. število že izvedenih sejemsko-izobraževalnih dogodkov na področju tehnološkega razvoja in inovacij, ki so potekali najmanj
5 zaporednih let na prireditvenem prostoru
v obsegu vsaj 500 m² (10 točk),
3. število sodelovanj med ponudnikom
in vsaj enim referenčnim mednarodnim partnerjem pri izvedbi inovativno tehnoloških
sejemsko-izobraževalnih dogodkov, kar dokazuje s pismom podpore oziroma drugim
dokazilom o sodelovanju med partnerjema
(10 točk),
4. ponudnik izkaže namero o sodelovanju z vsaj tremi partnerskimi organizacijami
pri organizaciji in izvedbi Foruma inovacij,
od katerih ima vsaj ena partnerska organizacija izkušnje pri uvajanju inovacij v gospodarstvo. Partnerstvo ponudnik dokaže s
pismom o nameri (10 točk),
5. število medijskih objav za zadnji sejemsko-izobraževalni dogodek na področju
tehnološkega razvoja in inovacij, v organizaciji ponudnika, ki je zabeležil vsaj 30 objav
v različnih medijih (poudarek na nacionalnih
medijih) (10 točk),
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6. ocena programa izvedbe aktivnosti
organizacije in izvedbe Foruma inovacij v
skladu s tehničnimi zahtevami navedenimi
v tem javnem naročilu (10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006 do 14.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 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: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 12. uri, JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana (WTC, 8. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
b) Drugi pogoji:
– Ponudnik mora predložiti reference pri
organizaciji in izvedbi sejemsko-izobraževalnih dogodkov na področju tehnološkega
razvoja in inovacij. Ponudnik mora izkazati,
da je prispeval tako izobraževalno vsebino
v obliki vsaj 100 predavanj oziroma okroglih
miz oziroma konferenčnih dogodkov kot tudi
organizacijsko in idejno zasnovo sejemskega dela dogodka, na vsaj 500 m² prireditvene površine za posamezen dogodek, najmanj pet zaporednih let, v zadnjih desetih
letih (razpisni obrazec št. 5).
– Ponudnik mora izkazati sodelovanje z
vsaj enim referenčnim mednarodnim partnerjem pri izvedbi inovativno tehnoloških
sejemsko-izobraževalnih dogodkov, kar dokazuje s pismom podpore oziroma drugim
dokazilom o sodelovanju med partnerjema
(razpisni obrazec št. 6).
– Ponudnik mora izkazati kadrovsko
usposobljenost za organizacijo in izvedbo
Foruma inovacij z življenjepisi ključnih sodelujočih (razpisni obrazec št. 8).
– Ponudnik mora izkazati reference pri
promociji dogodkov sejemsko-izobraževalnega tipa na področju tehnološkega razvoja
in inovacij, v organizaciji ponudnika, z vsaj
30 objavami v različnih medijih za zadnji
referenčni sejemsko-izobraževalni dogodek
(razpisni obrazec št. 9).
c) Tehnična dokumentacija:
– Ponudnik mora k ponudbi predložiti
program izvedbe aktivnosti organizacije in
izvedbe Foruma inovacij opredeljenem v
predmetu javnega naročila. Ponudnik mora
pri pripravi programa izvedbe aktivnosti organizacije in izvedbe Foruma inovacij upoštevati zahteve opredeljene v razpisnem
obrazcu št. 12.
– Ponudnik mora k ponudbi predložiti
predvideno celotno finančno konstrukcijo
Foruma inovacij s predračunom, kot je opredeljeno v razpisnem obrazcu št. 13.
– Ponudnik mora zagotoviti primeren
prostor v obsegu 500 m² na katerem se bo
izvajal Forum inovacij in dodaten prostor
za konferenčne dogodke, ki je dostopen z
javnimi prevoznimi sredstvi, z možnostjo
parkirnih mest obiskovalcev in tehničnimi
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zahtevami opredeljenimi v razpisnem obrazcu št. 14.
– Ponudnik mora k ponudbi predložiti tudi obrazložitev pričakovanih rezultatov
Foruma inovacij v skladu z razpisnim obrazcem št. 15.
– Ponudnik mora k vlogi priložiti elektronski zapis dela ponudbe, ki je opredeljena v
točki 2.2.c) razpisne dokumentacije – tehnična dokumentacija, na CD-ju.
Če ponudba ne bo vsebovala vseh zgoraj navedenih pogojev in dokazil in ne bo
pripravljena v skladu s tehnično dokumentacijo, bo izvzeta iz nadaljnjega postopka
obravnave in se bo zavrnila kot nesprejemljiva.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20972/06
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, objavlja obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb predloženih v postopku oddaje
javnega naročila po odprtem postopku za
nakup električne energije za potrebe naročnika, št. javnega naročila Direkcija-005/06B, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 40
z dne 14. 4. 2006, Ob-10702/06.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-20754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del
in Miroslav Muić – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, miroslav.muic@elektro-maribor.si,
internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Miroslav
Muić, tel. 02/22-00-468 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
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kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna
105/1. nadstropje, vsak delovni dan med
7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: danijela.homec@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material; sklop A: barve, tonerji;
sklop B: papir, tiskovine in pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: barve, tonerji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: papir, tiskovine in pisarniški material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
27,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 41,000.000
SIT brez DDV; sklop A: 14,000.000 SIT brez
DDV; sklop B: 27,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Miroslav
Muić, tel. 02/22-00-468 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor
Št. 26517
Ob-21144/06
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, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23 naba/06.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kombiniranega vozila z nadgradnjo za vzdrževanje kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.45.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.45.00-3.
2) Kratek opis: nabava kombiniranega
vozila z nadgradnjo za vzdrževanje kanalizacije.
3) Obseg ali količina: 1 kombinirano vozilo.
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: 1 kombinirano vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila je 30 dni od podpisa
primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih 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.
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. ponudbena cena,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev,
3 reference,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 23 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 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: 17. 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
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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: 18. 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-21172/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Milan Primožič, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, elektronska pošta:
aero-ing@lju-airport.si, internetni naslov:
http://www.lju-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža 4 kom
mostov za dostop potnikov na letalo (Passenger Boarding Bridge – PBB).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža 4 kom mostov za dostop potnikov na letalo (Passenger Boarding Bridge – PBB) z nekatero dodatno
opremo.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Letališče Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.81.50.00; dodatni predmet, glavni besednjak: 45.24.84.00.
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:
Naročilo obsega dobavo in montažo:
a) 4 kom mostov za dostop potnikov na
letalo (Passenger Boarding Bridge – PBB)
in
b) 4 kom fiksnih mostov za povezavo
potniškega terminala z mostom za dostop
potnikov na letalo (Fixed Bridge).
Naročilo poleg tega obsega tudi dobavo
in montažo naslednje dodatne opreme:
c) 4 kom fiksni 400 Hz, 90 kVA pretvornik
za letalo (GPU) in
d) 4 kom vizualni sistem za vodenje in
parkiranje letal (Visual Docking Guidance
System – VDGS).
Naročilo za zgoraj navedeni obseg
opreme vključuje: projektiranje, izračune,
pripravo vse potrebne projektne dokumentacije, vključno s projektom horizontalne signalizacije parkirnih pozicij, konstrukcijske
specifikacije, usklajevanje, izdelavo, testiranje pri dobavitelju, prevzem pri dobavitelju, transport do letališča Ljubljana, po-
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stavitev/montažo na letališču Ljubljana,
pregled kakovosti, preizkus delovanja, predajo, usposabljanje naročnikovega osebja
za upravljanje z mostovi in njihovo osnovno vzdrževanje, priročniki za upravljanje in
vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 6. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pravni status:
1. pogoj: Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
2. pogoj: Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
3. pogoj: Ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
4. pogoj: Zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
Ekonomske in finančne sposobnosti:
5. pogoj: Stopnja finančne varnosti. Ponudnik mora izkazati:
5a) da so njegovi čisti prihodki od prodaje v vsakem od preteklih treh let znašali vsaj
10 mio EUR,
5b) da revizorjevo poročilo za zadnja tri
leta ni vsebovalo odklonilnega (negativnega) mnenja, prav tako iz poročil revizorja
ne sme biti razvidno, da je revizor izdelavo
mnenja zavrnil.
Tehnična sposobnost ponudnika:
6. pogoj: Ponudnik je v zadnjih petih letih
pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel podobne posle v naslednjem obsegu:
6a) mostovi (PBB): v zadnjih 3 letih dobavljenih in montiranih 150 mostov s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot
so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
6b) fiksni 400 Hz, 90 kVA pretvornik za
letalo (GPU): v zadnjih 3 letih dobavljenih in
montiranih 150 GPU enot s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni dokumentaciji
6c) vizualni sistem za vodenje in parkiranje letal (Visual Docking Guidance System
– VDGS): v zadnjih 3 letih dobavljenih in
montiranih 150 VDGS sistemov s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot
so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
7. pogoj: Ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami.
8. pogoj: Skladnost ponujene opreme z
zahtevami iz specifikacij.
9. pogoj: Ponudnik zagotavlja splošni garancijski rok najmanj 2 leti za celoten obseg
dobavljene in montirane opreme (PBB, GPU
in VDGS).
10. pogoj: Ponudnik se je v garancijskem
roku sposoben odzvati na naročnikovo prijavo napake/okvare v delovanju kateregakoli
dela dobavljene in montirane opreme (PBB,
GPU, VDGS) v roku največ 24 ur.
11. pogoj: Naročnik pričakuje, da bo ponudnik svojo sposobnost in kvaliteto dokazal s:
11a) pričakovano življenjsko dobo sistema PBB (minimalno 20 let),
11b) zagotovitvijo dobave rezervnih delov in možnostjo servisiranja v pričakovani
življenjski dobi in
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11c) nizkimi predvidenimi vzdrževalnimi
in servisnimi stroški v pričakovani življenjski
dobi sistema PBB.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pogoj: Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan največ 30
dni pred rokom odpiranja prijav za sodelovanje.
2. pogoj: a) Dokazilo za neobstoj pravnomočne obsodbe: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco; b) Dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem: lastna pisna izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
kot to predvideva 44. člen Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1).
3. pogoj: Dokazilo za neobstoj pravnomočne obsodbe: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco.
4. pogoj: Potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil v zvezi s pravnim
statusom ponudnika ali pa taka potrdila ne
zajemajo vseh zgoraj navedenih zahtev, jih
lahko ponudniki v skladu z ZJN nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom (upravni organ, sodni
organ, notar, strokovna zbornica, trgovinska
zbornica) države, kjer ima tak ponudnik svoj
sedež, ali lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. pogoj:
5a) Revidirani računovodski izkazi (bilance stanja; izkazi poslovnega in finančnega
izida) za zadnja tri zaključena poslovna leta
(2003, 2004 in 2005).
5b) Revizorjeva poročila na računovodske izkaze iz alineje a).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pogoj:
6a1) Seznam z navedenimi v zadnjih
treh letih dobavljenimi in montiranimi mostovi (PBB) s podobnimi/enakimi tehničnimi
karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
6a2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo dobavljenih mostov s pogodbenimi določili, z navedbo lokacij, pogodbenih
vrednostih in datumi izvedbe.
6b1) Seznam z navedenimi v zadnjih
treh letih dobavljenimi in montiranimi GPU
enotami s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
6b2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo dobavljenih GPU enot s pogodbenimi določili, z navedbo lokacij, pogodbenih vrednostih in datumi izvedbe.
6c1) Seznam z navedenimi v zadnjih
treh letih dobavljenimi in montiranimi VDGS
sistemi s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
6c2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
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skladnostjo dobavljenih VDGS sistemov s
pogodbenimi določili, z navedbo lokacij, pogodbenih vrednostih in datumi izvedbe.
7. pogoj: Lastna pisna izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, kot
to predvideva 44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1), da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi
in finančnimi kapacitetami za uspešno in
pravočasno izvedbo posla oziroma dobavo
in montažo opreme, v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
8. pogoj: Ponudnik s podpisom prijave
za sodelovanje potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja. Kljub temu mora priložiti
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, kot to predvideva
44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1), da ponujena oprema (celoten sistem
PBB) popolnoma ustreza tehničnim zahtevam in specifikacijam, navedenim v razpisni
dokumentaciji.
9. pogoj: Lastna pisna izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, kot
to predvideva 44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
10. pogoj: Lastna pisna izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, kot
to predvideva 44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
11. pogoj:
11a) Lastna pisna izjava o pričakovani
življenjski dobi sistema, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1).
11b) Lastna pisna izjava o zagotovljeni
dobavi rezervnih delov in možnosti servisiranja v pričakovani življenjski dobi sistema,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
11c) Prikazani predvideni stroški vzdrževanja in servisiranja v pričakovani življenjski
dobi po posameznih letih in posameznih sestavnih delih celotnega sistema PBB (PBB,
GPU, VDGS)
Poleg tega mora ponudnik prijavi za sodelovanje priložiti ustrezno prospektno-tehnično dokumentacijo, ki bo potrjevala izpolnjevanje zahtevanega pogoja.
III.2.1.4) Drugi podatki: dobava in montaža mostov bo morala potekati usklajeno z
izgradnjo 1. faze novega potniškega terminala in adaptacijo obstoječega potniškega
terminala na letališču Ljubljana. Predvideni
pričetek montaže mostov je 1. 4. 2007, mostovi pa morajo normalno obratovati najkasneje do 15. 6. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12642/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-B1A/2/MH.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: ponudniki za razpisno dokumentacijo zaprosijo po elektronski pošti, v kateri navedejo firmo ponudnika,
sedež/naslov ponudnika in kontaktno osebo ponudnika v zvezi z razpisom (ime in
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priimek; e-mail; telefon; telefaks). Naročnik
bo razpisno dokumentacijo v slovenskem
in angleškem jeziku vsem zainteresiranim
brezplačno poslal po elektronski pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 4. 9. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav za sodelovanje, ki ga bo opravila naročnikova
strokovna komisija, ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12.30; Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg.
Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slo
venija.
VI.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: 11. 7. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 8/2390/2006
Ob-21194/06
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: Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro – Slovenija d.o.o.,
vložišče, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-25-11, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: sklep št. 114/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Elektroprenos Ljubljana, Beričevo 70,
– Elektroprenos Primorska – enota Divača, Kraška cesta 1,
– Elektroprenos Primorska – enota Nova
Gorica, Vinka Vodopivca 13,
– Elektroprenos Maribor, Pekrska cesta
20,
– Elektro-Slovenija, Vetrinjska 2, Maribor,
– Elektroprenos Podlog, Zalog 26.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pogodba bo sklenjena za čas 12
mesecev z možnostjo podaljšanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni, od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– predložitev izjave ponudnika, da bo v
primeru njegove izbire pravočasno dostavljal pisarniški material po celotni Sloveniji
(po navedenih enotah Elektroprenosa) brez
dodatnih stroškov (dostava v času do 3 dni
od naročila). Izjava naj vsebuje tudi zagotovilo, da bo pisarniški material dostavil enkratno v celotno naročeni količini in kvaliteti;
– predložitev izjave ponudnika, da bodo
pogodbeno dogovorjene cene skladne s ponudbenim predračunom in fiksne ves čas
trajanja pogodbe (12 mesecev z možnostjo
podaljšanja);
– predložitev izjave ponudnika o višini
popusta na artikle iz cenika ponudnika (artikli, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu);
– predložitev izjave, da bo ponudnik predložil vzorce pisarniškega materiala, če jih
bo naročnik zahteval.
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. skupna ponudbena cena,
2. višina popusta na artikle, ki niso zajeti
v predračunu (popust na artikle iz cenika
ponudnika).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 114/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila (5.000 SIT + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa in dejavnost 1, sklic na
184/2004 na račun št. 02924-0017900956,
sklic na sklep št. 114/2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 10. uri; sejna soba B/IV. nadstropje poslovne stavbe ELES d.o.o., Hajdrihova 2,
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: 14. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-20973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks 02/684-09-28,
elektronska pošta: franc@duplek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3541-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava oziroma obnova magistralnega dela vodovodnega omrežja Maribor
– Zg. Duplek.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Duplek, k.o. Zg.
Duplek.
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: izgradnja 1800 metrov vodovodnega cevovoda
LŽ DN 150 duktil z vsemi zemeljsko gradbenimi deli in montažo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 1000 metrov cevovoda se izvede
v letu 2006, 800 metrov pa se izvede v letu
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 8. 2006, konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok znaša 60 dni po potrditvi mesečne
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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 iz
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazila: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila: izjava ponudnika.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek,drug postopek katerega posledica in namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje vodi izredna
uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima
sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za odpiranje ponudb).
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazila: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora predložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni
imel blokiranega računa.
3. Da ponudnik sprejema 60 dnevni plačilni rok.
Dokazila: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. Da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila že gradil podobne vodovodne cevovode.
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Dokazila: izjava ponudnika z navedbo
referenc.
2. Da ponudnik razpolaga z ustreznim
kadrom.
Dokazila: izjava ponudnika z navedbo
števila redno zaposlenih in strokovno usposobljenostjo odgovornega vodjo del.
3. Da ponudnik razpolaga z ustrezno
tehnično opremljenostjo.
Dokazila: izjava ponudnika z seznamom
tehnične opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 0.
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: 3541 - 6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 14. 8. 2006,
cena: 0 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, sodelovale pa bodo lahko osebe pooblaščene od ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 14. uri, Občina Duplek - Glonarjeva dvorana, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Občina Duplek
Ob-21026/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Crnjak Zoran, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Zoran.Crnjak@Geoplin-plinovodi.si, 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/35/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta MSO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenija, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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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: streha,
fasada in notranja dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek avgust – konec december
2006.
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,
– zavarovanje glede dejavnosti, zavarovanje del in opreme, zavarovanje osebja ter
zavarovanje neposrednih škod na premoženju naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
b) Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, dokazilo po 29.
členu Zakona o graditvi objektov (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04).
c) Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi
tega kaznivega dejanja ne sme biti pravnomočno obsojen.
d) Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Zoper
ponudnika ne sme biti uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež. Poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava.
e) Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne 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 prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih
je moral biti večji kot 575,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih dokončanih vsaj 5 gradenj poslovne
stavbe tlorisne velikosti nad 500 m², višine
P+2 ali večjih dimenzij.
b) Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del predložiti program zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati vse predvidene
procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo
certifikatov.
III.2.1.4) Drugi podatki:
a) Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vsaj enega odgovornega vodjo del. Izobrazba odgovornega vodja del mora biti
najmanj 6. stopnje tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom, ki je vpisan v
imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne delovne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del.
b) Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva vodja del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
podobnih delih.
c) V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela bo oddal podizvajalcem. Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz ZVEZEK 1 poglavja 1.1.15 Splošni
pogoji in dokazovanje.
d) 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: 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:
(B1) spodaj navedena merila:
– cena za sklop,

– rok izvedbe za sklop,
– garancijski rok za sklop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/35/2006/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006 do 10.
ure.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za dvig dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o
nakazilu 25.000 SIT na TTR naročnika št.
0293-0254424156, sklic 7685, namen: RD
Rekonstrukcija MSO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 11. uri; na naslovu naročnika.
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: 14. 7. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpisi za
koncesijo gradnje

Obvestila o oddaji
naročila

Št. 158/2006

Ob-21163/06

Podaljšanje roka
Občina Ravne na Koroškem podaljšuje skrajni rok za sprejemanje kandidatur
za podelitev koncesije za izvajanje javne
gospodarske službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2006
z dne 26. 5. 2006, Ob-14429/06 na 30. 8.
2006.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 158/2006

Ob-21164/06

Podaljšanje roka
Občina Ravne na Koroškem podaljšuje
skrajni rok za sprejemanje kandidatur za
podelitev koncesije za izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006, Ob-14430/06 na 30. 8. 2006.
Občina Ravne na Koroškem

Blago
Št. 3433-06
Ob-20563/06
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.
03/565-31-02, faks 03/562-75-92, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06 B.
II.5) Kratek opis: dobava plinskega olja
D2 in zelenega bencina 95.
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:
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– najnižja cena: 55 točk,
– plačilni pogoji: 45 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/06 B: Petrol d.d., kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska 50,
1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34,
elektronska pošta: info@petrol.si, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,804.037 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: 01/06 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14265/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-20741/06
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
služba: služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI - 1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.31.10.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-03/2006-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: koncertni klavir.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, izbira klavirja pri proizvajalcu, vsebina pogodbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-003/2006E-POG/B:
Koncertno
uglaševanje
klavirjev – Silič d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Silič, Livada 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/427-12-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 24,000.000 SIT (brez DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-03/2006-EPOG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-20742/06
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
služba: služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI - 1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.31.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 016/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup magnetoskopov formatov IMX in DVCAM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
161.800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV 016/2006-EODP/B: Sony Hungaria, kontaktna oseba:
Jozsef Hatfaludi, Arpad Fejedelem utja
26-28, 1000 Budapest, Madžarska, tel.
+3630/297-27-41.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 016/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006; Ob-6547/06.
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: 10. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-149/2006-25
Ob-20744/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.22.20.00-4, 28.21.41.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 128/2006-ODP za
nakup puhalca toplega zraka in zabojnikov.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: puhalec toplega zraka in
2. sklop: zabojniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,800.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 128/2005-ODP za
nakup puhalca toplega zraka in zabojnikov
– za 1. sklop: puhalec toplega zraka: Gitas d.o.o., kontaktna oseba: Brane Hrvatin,
Zg. Bitnje 1, 4209 Žabnica, Slovenija, tel.
04/231-57-00, faks 04/231-27-80, elektronska pošta: gitas@gitas.si, internetni naslov:
www.gitas.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 17.820.000 SIT / najvišja ponudba 21.400.000 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: 430-149/2006-25.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ob-8353/06 (Ur. l. RS, št. 31/2006) z dne
24. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 2. sklop: zabojniki, javno naročilo ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-49/2006-35
Ob-20745/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.11.60-3; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E170-5 E171-2 E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti: 36.21.00.00.-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 43/2006-ODP za
dobavo priznanj MORS in ostale kovinske
galanterije.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je razdeljen v 3 sklope in sicer:
1. sklop: artikli iz žganega emajla
2. sklop: artikli prevlečeni s prozornim
poliesterskim emajlom
3. sklop: artikli ostale, razne kovinske
galanterije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 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 43/2006ODP za dobavo priznanj MORS in ostale
kovinske galanterije – za 1. sklop: artikli iz
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žganega emajla, Heledi's d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Ojsteršek, Kersnikova 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-26-30,
faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
107,697.783 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št. MORS 43/2006-ODP
za dobavo priznanj MORS in ostale kovinske galanterije za 2. sklop: artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom: DVZ
d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Gasparič,
Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/780-72-89, faks 01/780-72-19,
elektronska pošta: info@dvz-ponikve.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 143,280.175
SIT / najvišja ponudba: 146,888.595 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št. MORS 43/2006-ODP
za dobavo priznanj MORS in ostale kovinske
galanterije – za 3. sklop: artikli ostale, razne
kovinske galanterije: Heledi's d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Ojsteršek, Kersnikova
17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-26-30,
faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
107,468.415 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: 430-49/2006-35.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
– Ob-8022/06 (Ur. l. RS, št. 31/2006) z
dne 24. 3. 2006,
– Ob-10936/06 (Ur. l. RS, št. 40/2006) z
dne 14. 4. 2006,
– Ob-13267/06 (Ur. l. RS, št. 48-49/2006)
z dne 12. 5. 2006
in Glasilo EU:
– 2006/S 56-058299 z dne 22/03/2006,
– 2006/S 73-076283 z dne 14/04/2006,
– 2006/S 89-093798 z dne 11/05/2006.
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: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20748/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Liljana Zwittnig Čop, mag. farm., spec., Ulica
Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarnalj.si, internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup farmacevtske
ovojnine: plastenke s tiskom, ploščate
(potiskane) za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/2006: Zora Domžale
z.o.o., kontaktna oseba: Miran Mežnar, Gorenjska cesta 11, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/724-73-10, faks 01/723-72-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,155.100 SIT brez DDV za
eno leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 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: 10. 7. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 800269
Ob-20760/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: CD-TS-VS-JN3/06-B/pasm.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čimnižjo ceno (do 70 točk) in
– čimvišjo kakovost storitve (do 30
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
DZS d.d., kontaktna oseba: Igor Peterka,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/586-43-17, faks 01/586-43-28, elektronska pošta: igor.peterka@dzs.si, internetni naslov: www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,948.977 SIT;
najnižja ponudba 16,948.977 SIT, najvišja
ponudba 25,859.756 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:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8382/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Ob-20766/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-4/2006-B-AD.
II.5) Kratek opis: bolnišnično perilo, tekstilni material in posteljni vložki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-4/2006-B-AD: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,512.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-4/2006-B-AD: Timo
d.o.o., Vipavska cesta 4i, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,869.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-4/2006-B-AD: Soča
Oprema d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,876.368 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-4/2006-BAD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11324/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 5/2006
Ob-20770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53,
faks 01/300-39-12, elektronska pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/2006.
II.5) Kratek opis: zobozdravstveni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 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. 3. sklop: 1.
podskupina: alginati: Polident d.d., kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-44, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,026.190,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. sklop: 2. podskupina: odtisni materiali: Polident d.d.,
kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-44, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,866.683,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: 4. podskupina:
cementi: KT-Prezent d.o.o., kontaktna oseba: Katerina Tavčer, Pot k sejmišču 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-72-82, faks
01/530-72-88, elektronska pošta: kt-prezent@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,039.897,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. sklop: 6. podskupina: endodontija in anestezija: Prodent
int. d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kaluža,
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-48-00, faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.com,
internetni naslov: www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,899.233,19 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: 7. podskupina:
ostali potrošni material za zobno ordinacijo:
Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si,
internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,933.060,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: žlahtne zlitine: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si,
internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,793.475 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: 1.
podskupina: mavci: Polident d.d., kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-44, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,355.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: 2.
podskupina: vložne mase: Polident d.d.,
kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-44, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 954.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: 3. podskupina: akrilati: Prodent int. d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Kaluža, Zvezna ulica 2a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00,
faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.com, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,761.671,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudni-
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ka storitev: javno naročilo št. 5. sklop: 4.
podskupina: voski: Polident d.d., kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-44, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 762.170 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: 5. podskupina: fasetirni material, keramika: Prodent
int. d.o.o., kontaktna oseba: Kaluža Igor,
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-48-00, faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.com,
internetni naslov: www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,309.174,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: 6. podskupina:
nežlahtne zlitine: Prodent int. d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kaluža, Zvezna ulica 2a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00,
faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.com, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 361.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: 7. podskupina:
ostali potrošni material za zobno tehniko:
Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si,
internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,111.714,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: potrošni material
in drobni inventar za ortodontijo: Dentalia
d.o.o., kontaktna oseba: Božo Brajovič, Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-77-30, faks 01/510-32-15, elektronska pošta: info@dentalia.si, internetni
naslov: www.dentalia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,705.658,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: drobni inventar za
zobno ordinacijo in zobno tehniko: Dentalia
d.o.o., kontaktna oseba: Božo Brajovič, Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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tel. 01/583-77-30, faks 01/510-32-15, elektronska pošta: info@dentalia.si, internetni
naslov: www.dentalia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,864.586,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 05/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10524/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Naročnik je naročilo po odprtem postopku oddal z delnima sklepoma dne 6. 6. 2006
in 13. 6. 2006, izbiro najugodnejšega ponudnika za 5. sklop: 1. podskupina (mavci)
in 5. sklop: 7. podskupina (ostali potrošni
material za zobno tehniko) je nadaljeval po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
in naročili oddal dne 28. 6. 2006.
Za 1. sklop (svedri), 2. sklop (ostali rotacijski inštrumenti), 3. sklop: 3. podskupina
(amalgami) in 5. podskupina (materiali za
kompozitne zalivke) ter 6. sklop (troslojni
akrilatni zobje) naročnik izbire ni opravil, ker
je za omenjene sklope oziroma podskupine podpisal pogodbe po skupnemu javnemu naročilu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za
zdravje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-291/2006-20
Ob-20818/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Jože
Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32423000-4; glavni besednjak, glavni predmet: 32413100-2; glavni besednjak, glavni
predmet: 32422000-7; glavni besednjak, glavni predmet: 32351200-0; glavni besednjak,
glavni predmet: 32350000-1; glavni besednjak, glavni predmet: 30233140-4; glavni besednjak, glavni predmet: 32421000-0; glavni
besednjak, glavni predmet: 30246100-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 233/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: podatkovno komunikacijska oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,500.000 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. MORS 233/2006-ODP: Nil
podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
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Cena:
za sklop 2.: 7.325.922 SIT,
za sklop 1. in 3.: 91.164.135,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-291/2006-20.
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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20951/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: menjava letalskega goriva JET A1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago:
– nakup.
Glavni kraj dobave: Petrold.d., Ljubljana, Skladišče Aeroservis Brnik, Brnik 130
L, 4210 Brnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je menjava naftnih derivatov, in sicer odkup 300.000 litrov letalskega goriva JET A1, skladiščenih v
skladišču Aeroservis Brnik in dobava
300.000 litrov na isto lokacijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) 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: da; obvestilo o naročilu;
2006/S 021-023260 z dne 1. 2. 2006
Št. naročila: JN2-1/06-REZ
Naslov: menjava letalskega goriva JET
A1
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.blenkus@petrol.si, tel.
00386/1/471-43-59, faks 00386/1/471-41-39,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 15,000.000 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: ne.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 7. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-20974/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
socialno varstveni zavod Dom Lukavci, kontaktna oseba: Jože Jandl, Lukavci 9, 9242
Lukavci, Slovenija, tel. 02/588-84-42, faks
02/588-84-44, elektronska pošta: lukkavci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 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. 2: javni socialno varstveni
zavod, kontaktna oseba: Jože Jandl, Zacherlova 18, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
02/588-84-42, faks 02/588-84-44, elektronska pošta: jože.jandl@ssz-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,610.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: 13. 7. 2006.
Javni socialno varstveni zavod Dom
Lukavci
Ob-20976/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci,
kontaktna oseba: Jože Jandl, Lukavci 9,
9242 Lukavci, Slovenija, tel. 02/588-84-42,
faks 02/588-84-44, elektronska pošta: lukavci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga in kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 117,851.000 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: Javni socialno varstveni
zavod Dom Lukavci, kontaktna oseba: Jože
Jandl, Lukavci 9, 9240 Lukavci, Slovenija,
tel. 02/588-84-42, faks 02/588-84-44, elektronska pošta: joze.jandl@ssz-slo.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
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: 13. 7. 2006.
Javni socialno varstveni zavod Dom
Lukavci
Ob-20988/06
Izid javnega naročila v I. fazi oddaje
naročila:
Informacija o priznanju sposobnosti
ponudnikov v prvi fazi omejenega postopka
1. Ime in naslov naročnika: Kapitalska
družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.
2. Kratek opis predmeta naročila in
oznaka javnega naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava, konfiguracija, namestitev,
implementacija in integracija informacijskih
sredstev, namenjenih za opremo delovnih
mest, št. KAD/JNVV-1/2006.
3. Vrsta postopka: omejeni postopek.
4. Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, s sklicem na obvestilo: UL
19-20 5124-06 z dne 24. 2. 2006.
5. Ocenjena vrednost javnega naročila,
sklopi: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša 28 milijonov tolarjev (brez vključenega DDV). Javno naročilo je razdeljeno na
naslednje sklope:
1. sklop: osebni »namizni« računalniki
ter delovne postaje posebnega namena,
2. sklop: monitorji in TV zasloni,
3. sklop: vmesniki do uporabnika,
4. sklop: prenosni računalniki in vsa
oprema, ki se vanje vgrajuje,
5. sklop: dlančniki in pripadajoča oprema,
6. sklop: zunanje oziroma prenosljive pomnilniške enote,
7. sklop: samostojne naprave in sistemi
za avtentikacijo in avtorizacijo,
8. sklop: vmesniki za priključitev osebnega informacijskega sredstva na omrežje,
9. sklop: konferenčni in multimedijski sistemi,
10. sklop: tiskalniki in telefaksi,
11. sklop: optični čitalniki, digitalni fotoaparati, digitalne kamere in ostale naprave za
optično zaznavanje,
12. sklop: multifunkcijske naprave,
13. sklop: projektorji in ostala projekcijska oprema,
14. sklop: ostala informacijska sredstva.
6. Število prejetih ponudb za presojo:
12.
7. Število zavrnjenih ponudb: 7.
8. Priznanje sposobnosti ponudnikom v
prvi fazi postopka oddaje javnega naročila
za obdobje enega leta od dokončnosti odločitve o priznanju sposobnosti:
a) 1. sklop: Osebni »namizni« računalniki ter delovne postaje posebnega namena: Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica
19, Maribor (izločena je blagovna znamka
HP); SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana.
b) 2. sklop: Monitorji in TV zasloni:
Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19,
Maribor.

Št.

c) 3. sklop: Vmesniki do uporabnika:
Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica
19, Maribor (izločena je blagovna znamka HP); SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
Ljubljana.
d) 4. sklop: Prenosni računalniki in vsa
oprema, ki se vanje vgrajuje: INEA d.o.o.,
Stegne 11, Ljubljana; Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (izločena je
blagovna znamka HP); SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana.
e) 5. sklop: Dlančniki in pripadajoča
oprema: Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (izločena je blagovna
znamka HP).
f) 6. sklop: Zunanje oziroma prenosljive
pomnilniške enote: Org.Tend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (izločena je
blagovna znamka HP).
g) 7. sklop: Samostojne naprave in sistemi za avtentikacijo in avtorizacijo: NIL d.o.o.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana.
h) 8. sklop: Vmesniki za priključitev osebnega informacijskega sredstva na omrežje:
NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana.
i) 9. sklop: Konferenčni in multimedijski
sistemi: NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana.
j) 10. sklop: Tiskalniki in telefaksi: Konica Minolta d.o.o., Vodovodna cesta 101,
Ljubljana.
k) 11. sklop: Optični čitalniki, digitalni fotoaparati, digitalne kamere in ostale naprave
za optično zaznavanje: ni usposobljenega
ponudnika.
l) 12. sklop: Multifunkcijske naprave: Konica Minolta d.o.o., Vodovodna cesta 101,
Ljubljana.
m) 13. sklop: Projektorji in ostala projekcijska oprema: ni usposobljenega ponudnika.
n) 14 sklop: Ostala informacijska sredstva: ni usposobljenega ponudnika.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-20989/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.5) Kratek opis: naročilo avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž
Hočevar, Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-20,
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elektronska pošta: Tomas.hocevar@mikropolo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,685.952,99 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: da; Ob14959/06 z dne 26. 5. 2006,
str. 4036/55.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 408/06
Ob-21013/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Koper, kontaktna oseba: Jerneja Sarič,
Kettejeva ulica 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/613-10-00, faks 05/627-25-48, elektronska pošta: vrtec.koper@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2006/07.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga – po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,660.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2006/07: 1 – sadje: KZ
Agraria Koper, z.o.o., Ulica 15. maja št. 17,
6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,818.750
SIT, najvišja ponudba: 4,724.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
2 – zelenjava: KZ Agraria Koper, z.o.o., Ulica 15. maja št. 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,265.820
SIT, najvišja ponudba: 4,289.350 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
3 – kruh in pekovsko pecivo: Mlinotest kruh
Koper d.o.o., Koper, Ulica 15. maja št. 12,
6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,738.650
SIT, najvišja ponudba: 3,235.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
4 – mlevski izdelki in testenine: Mlinotest
d.d., Tovarniška c. 147, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 919.320,50
SIT, najvišja ponudba: 1,513.058 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
5 – meso in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje
31, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 9,489.410
SIT, najvišja ponudba: 10,207.246 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
6 – suhomesni izdelki: ERA Disgro, d.o.o.,
Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 816.711,60
SIT, najvišja ponudba: 1,146.845 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 7 – perutnina in perutninski izdelki:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,460.560
SIT, najvišja ponudba: 3,558.018,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
8 – ribe: Delmar, d.o.o., Industrijska c. 12,
6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,568.900
SIT, najvišja ponudba: 3,307.927,87 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
9 – mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava
1897 Vipava, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,924.918,10
SIT, najvišja ponudba: 7.209.022,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
10 – jajca: KZ Agraria Koper, z.o.o., Ulica
15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 426.800
SIT, najvišja ponudba: 436.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
11 – sadni sokovi: Opoj sokovi, d.o.o., Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,185.831,10
SIT, najvišja ponudba: 1,533.212 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
12 – zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 214.245,30
SIT, najvišja ponudba: 364.191,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
13 – splošno prehrambeno blago: Mercator,
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,287.100,83
SIT, najvišja ponudba: 6,515.605 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 40/06; Ob-10564/06 z dne
14. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Vrtec Koper
Ob-21027/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Nova Gorica, kontaktni osebi: Teja Pelicon Weber in Martina
Kumar, Kidričeva 34/C, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-58-900, faks
05/30-23-305, elektronska pošta: Vrtecnova.gorica@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Vrtec Nova Gorica, enoto Kekec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gonzaga-Pro d.o.o., kontaktna oseba: Miloš
Blažko, Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, Slovenija, tel. 05/33-03-180, faks 05/33-03-189,
elektronska pošta: info@gonzaga.si, internetni naslov: www.gonzaga.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,286.390 SIT;
najnižja ponudba 23,286.390 SIT, najvišja
ponudba 24,821.590 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:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14389/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Vrtec Nova Gorica
Št. 430-153/2006
Ob-21190/06
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, kontaktna oseba: Darja Kopčič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-49-23, faks
++386/1/472-48-94, elektronska pošta: darja.kopcic@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-153/2006(1712-02).
II.5) Kratek opis: dobava optičnega čitalnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,831.294,65 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:

(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-153/2006(1712-02):
Perigon d.o.o., kontaktna oseba: Pavla Mihajlovič, Masera-Spasiča ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/568-20-65,
faks ++386/1/565-47-53, elektronska pošta:
pm@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,298.010 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:
430-153/2006(1712-02).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo edinemu možnemu ponudniku, saj
ima zastopstvo za tovrstno opremo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 205/06
Ob-21191/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Triglavski narodni park, kontaktna oseba:
Jurij Dobravec, Ljubljanska cesta 27, 4260
Bled, Slovenija, tel. +386(0)4/578-02-00,
faks +386(0)4/587-02-01, elektronska pošta: zrs@tnp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.0000-1, 36.10.0000-2, 33.43.4000-1,
33.43.0000-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: elektronska optična in računalniška oprema ter pohištvo.
II.5) Kratek opis: nabava tehničnih aparatov za opremo večnamenske učilnice,
opazovalnice Triglava in sprejemnega
pulta malega infosredišča TNP na Bledu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,764.880 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. 155/06, sklop 1: PIN,
d.o.o., računalniški sistemi, Cesta železarjev 8b, 4270 Jesenice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,832.175,06 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 155/06, sklop 2: PIN,
d.o.o., računalniški sistemi, Cesta železarjev 8b, 4270 Jesenice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,335.202,10 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 155/06, sklop 3:
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,177.979 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 155/06, sklop 4: MSX
d.o.o., Ljubljanska cesta 108, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,787.280 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Phare.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Triglavski narodni park
Ob-21215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/70-50-529, faks
01/70-50-531, elektronska pošta: rosana.znidarsic@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil v času od 1. 9.
2006 do 30. 6. 2008.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago in
živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki, piščančje in puranje meso ter izdelki, jajca,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi, sendviči, pice,
– zamrznjem program,
– sveže sadje in zelenjava ter suho sadje
in zelenjava,
– sokovi, sirupi in ledeni čaj,
– moka in mlevski izdelki,
– ostalo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,829.900 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, plačilni rok, fiksnost ponudbenih
cen in druge ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – I. skupina: mleko in mlečni izdelki: 1. sklop – mleko, siri, jogurti, smetane: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,062.944,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – II. skupina:
meso, mesni izdelki, piščančje in puranje
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meso ter izdelki, jajca, 1. sklop – meso: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno
pri Litiji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,050.585 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – II. skupina:
meso, mesni izdelki, piščančje in puranje
meso ter izdelki, jajca, 1. sklop – mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,020.529 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – III. skupina:
kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi,
sendiviči, pice, 1. sklop – kruh: Mlinotest
d.d. Ajdovščina, Tovarniška c. 14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,807.694,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – III. skupina:
kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi,
sendiviči, pice, 2. sklop – pekovsko pecivo:
Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška c. 14,
5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,135.888 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – III. skupina:
kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi,
sendiviči, pice, 3. sklop – slaščice in keksi:
Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312
Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,715.352 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – III. skupina:
kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi,
sendiviči, pice, 4. sklop – sendviči: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230
Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 267.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006 – III.
skupina: kruh, pekovsko pecivo, slaščice in
keksi, sendviči, pice, 5. sklop – pice: Pekar-
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na Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230
Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,526.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – IV. skupina:
zamrznjen program: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,283.469 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – V. skupina:
sveže sadje in zelenjava ter suho sadje in
zelenjava: Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,449.842 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – VI. skupina:
sokovi, sirupi in ledeni čaj: 1. sklop – sirupi Opoj sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218
Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.248 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – VI. skupina:
sokovi, sirupi in ledeni čaj: 2. sklop – sokovi
s 100% sadnim deležem in sokovi s 50% sadnim deležem: Opoj sokovi d.o.o., Suhadole
49a, 1218 Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,106.616 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – VI. skupina:
sokovi, sirupi in ledeni čaj: 3. sklop – ledeni
čaj: Opoj sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218
Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 178.788 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – VII. skupina:
moka in mlevski izdelki: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 888.479 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006 – VIII. skupina: ostalo: Era disgro d.o.o., Goriška c. 68,
5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,180.598 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica
Ob-21292/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktna oseba: Metka Tramte, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-20-23, elektronska pošta:
obcina@ribnica.si.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo za
nujno medicinsko pomoč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-414-05-2/2004: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 585-42-11, faks 585-42-98, internetni
naslov: www.sanolabor.si16.265.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,265.842 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Občina Ribnica
Št. 430-197/2006-12
Ob-21303/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.61.00.00-1, dodatni predmeti:
15.85.00.00-1.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 335/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: mlevski izdelki in testenine,
II. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa.
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. MORS 335/2004
– OMP – II. faza – I. sklop: mlevski izdelki in testenine: Mlinotest d.d. Ajdovščina,
kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-45-09, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,180.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 335/2004 – OMP
– II. faza – II sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
Mercator d.d., kontaktni osebi: Srečo Trope
in Lidija Rogelj, Dunajska 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/560-33-24, 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, lidija.rogelj@mors.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,825.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-197/2006-12.
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: 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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-20750/06
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: Roman Ledinek, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-16-00, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: roman.ledinek@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN–G–12–P/2006–LR.
II.5) Kratek opis: nepredvidena dodatna dela pri obnovi Stanetove ceste v
Velenju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:

(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN–G–12–P/2006-LR,
Mins no 1 d.o.o., kontaktna oseba: Stane
Mlakar, Cesta Simona Blatnika 18, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-56-50, faks
03/898-56-62, elektronska pošta: info@minsno1.si, internetni naslov: www.mins.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 11,581.428,33 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:
29. 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: 11. 7. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 800269
Ob-20761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.11.0000, 45.21.0000, 45.25.0000,
45.42.0000, 54.43.0000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-4/06G/GRAD.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čimnižjo ceno (do 70 točk) in
– čimvišjo kakovost storitve (do 30
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Gradis GP Ljubljana d.d., kontaktna
oseba: Pero Kovačič, Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-57-00, faks 01/547-57-39, elektronska pošta: gradis@gradis-gpl.si, internetni
naslov: www.gradis-gpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 130,392.632 SIT;
najnižja cena 130,392.632 SIT in najvišja
160,299.560 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:
22. 5. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10805/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800269
Ob-20762/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.0000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-7/06G/sten.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pomičnih sten.
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:
– čimnižjo ceno (do 70 točk) in
– čimvišjo kakovost storitve (do 30
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fortra d.o.o., kontaktna oseba: Nermi Bajramović, Cankarjeva 26, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-34-123, faks
05/33-34-124, elektronska pošta: fortra@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,840.000 SIT; najnižja cena 27,741.600 SIT in najvišja cena
36,703.324 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:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12459/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800269
Ob-20763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.43.0000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-6/06G/KAME.
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II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kamna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čimnižjo ceno (do 70 točk) in
– čimvišjo kakovost storitve (do 30
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Marmor Hotavlje d.d., kontaktna
oseba: Danilo Pajer, Hotavlje 40, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/507-00-00,
faks 04/518-16-40, elektronska pošta: marmor.hotavlje@m-h.si, internetni naslov:
www.m-h.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,347.044 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:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-124600/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800269
Ob-20764/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.0000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-8/06-G/eins.
II.5) Kratek opis: izvedba elektroinstalacij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čimnižjo ceno (do 70 točk) in
– čimvišjo kakovost storitve (do 30
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Arba plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Šimenc, Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-31-23, faks
01/561-17-86, elektronska pošta: info@arbaplus.si, internetni naslov: www.arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68,859.626 SIT; najnižja cena 68,248.516 SIT in najvišja cena
89,708.473 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:
15. 6. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12461/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800269
Ob-20765/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.0000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-5/06G/STRO.
II.5) Kratek opis: izvedba strojnih instalacijskih del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno (do 60
točk), reference (10), garancijski rok (10),
odzivni čas (10) in število delavcev (10).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kovinotehna MKI d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Berlan, Podbevškova ulica 15, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-23-30,
faks 07/332-22-04, elektronska pošta: irena.berlan@kovinotehna-mki.si, internetni
naslov: www.kovinotehna-mki.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,454.983 SIT; najnižja cena 52,454.983 SIT in najvišja cena
73,520.945 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:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11411/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Ob-20767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: www.crna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-04/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija komunalnih vodov (fekalna kanalizacija in vodovod) od Lampreč do Centra 101.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 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. 430-04/06: GM in GD
Marjan Slemenšek s.p., kontaktna oseba:
Marjan Slemenšek, direktor, Lampreče 7,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,159.620,50 SIT;
najnižja ponudba 57,159.620,50 SIT, najvišja ponudba 61,386.677,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10533/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Občina Črna na Koroškem
Ob-21003/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: gradnja AC Pesnica – Slivnica,
pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta
od km 6+700 do km 10+847 in priključne
ceste Nova Zrkovska cesta, II. etapa od km
1+905 do km 3+685.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000161/2006 Gradnja AC
Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km
10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska
cesta, II. etapa od km 1+905 do km 3+685.
II.5) Kratek opis: izgradnja avtoceste
A1 Pesnica – Slivnica, od Ptujske ceste
do Zrkovske ceste, ki zajema naslednja
sklopa:
Sklop 1: izgradnja trase AC Pesnica
– Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 s
pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter
poljskih in gozdnih poti, nadvoz 10-3, 4-5,
podvozi 10-3, 3-1, 10-3, 3-2,10-3, 3-6, 10-3,
3-7, podvozi pri Oskrbnem Centru Maribor,
ter propusti 10-3, 5-5, 10-3, 5-6, 10-3, 5-6a,
z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo,
prometno opremo, protihrupno zaščito in s
sistemom za klic v sili ter s prestavitvami in
izgradnjo komunalnih vodov.
Sklop 2: izgradnja trase Nove Zrkovske
ceste II. etapa od km 1+905 do km 3+685
s pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter
poljskih in gozdnih poti, z odvodnjavanjem,
hortikulturno ureditvijo, prometno opremo,
protihrupno zaščito in s sistemom za klic
v sili ter s prestavitvami in izgradnjo komunalnih vodov.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8.650,000.000 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. 000161/2006: JV SCT d.d.,
Primorje d.d., CM Celje d.d., CP MB d.d.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):
Cena: 10.325,316.354,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Vrednost: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000161/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: št.
37 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne. Kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1479/2006
Ob-21014/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Janja
Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-95/2006.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste Cerej
– Meja v dolžini 400 m s pločnikom in
javno razsvetljavo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Ob-13263/06: Grafist, d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska cesta 5a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/611-68-00, faks 05/611-68-10, elektronska pošta: grafist@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,501.873,79 SIT,
najnižja ponudba 52,501.873,79 SIT, najvišja ponudba 57.481.259,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-95/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 834/2006 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: 14. 7. 2006.
Mestna občina Koper

Št. 430-294/2006-16
Ob-21147/06
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-822/06-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na prenovi učilnic v vojašnicah Celje in Ajševica.
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. MORS-822/06-ODP: PIL 2
Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/256-06-15, faks 01/256-06-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
28,360.489 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob 13860/06 z dne 19. 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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-296/2006-17
Ob-21148/06
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-820/06-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na nadstrešnicah v vojašnicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-820/06-ODP: PIL 2
Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/256-06-15, faks 01/256-06-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
10,178.620 SIT.
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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.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12901/06 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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-295/2006-10
Ob-21149/06
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-821/06-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na pralnih ploščadih vozil in
tehnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-821/06-ODP: PIL 2
Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/256-06-15, faks 01/256-06-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
39,860.678 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12906/06 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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-136/2006-35
Ob-21150/06
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.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-810/06-ODP.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna dela na
strehah objektov v vojašnicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-810/06-ODP za 3.,
4., 7. in 11. sklop: Arba plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot v smrečje 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-13-123,
faks 01/56-11-786.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
39,363.442,40 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-810/06-ODP
za 5. sklop: Izolacija Zorman d.o.o., kontaktna oseba: Irena Zorman, Ulica Josipa
Ogrinca 2, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-11-524, faks 01/83-15-031.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
10,180.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-810/06-ODP za 6.
in 8. sklop: TIPO Investicijske gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Nives Novak – Prepeluh,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018, faks 01/56-82-790.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
14,330.802 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-810/06-ODP za 9.
in 10. sklop: SPL Ljubljana d.d., kontaktna
oseba: Franc Props, Frankopanska 18a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-36-861,
faks 01/23-11-139.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
14,994.116 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12048/06 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: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21167/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Tadej Weilguny, Zupančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: adaptacija poslovne
stavbe za Okrajno sodišče v Trbovljah.
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 90%,
splošni garancijski rok za skrite napake 5%,
garancijski rok glede morebitnih napak v
izdelavi 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Rudis, poslovno združenje za inženiring in
izgradnjo objektov d.d., Trg revolucije 25b,
1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21173/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Center, Tabor – Poljane,
kontaktna oseba: Drago Butina, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-47-300, faks 01/23-47-345, elektronska pošta: dom.tabor@siol.net, internetni
naslov: www.doc.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28.12.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300-1/2006-1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
oken ter rolet.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Lesnina inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Vinko Ileršič, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-45,
faks 01/436-21-91, elektronska pošta: vinko.ilersic@lesnina-I.si, internetni naslov:
http://www.lesnina-inzeniring.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,815.250 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-1/2006-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14701/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Ob-21179/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni naslov: www.brdo.com.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.00.00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-24/06-5.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne in
gradbene dokumentacije ter gradbena
obrtniška in inštalacijska dela konferenčnega objekta Brdo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.100,000.000 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. L100-1561/06-BO:
Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-000,
faks 05/36-90-310, elektronska pošta:
primorje@primorje.si, internetni naslov:
www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.194,253.514 SIT;
najnižja ponudba 1.194,253.514 SIT, najvišja ponudba 1.499,726.805 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: 2-11-2-24/06-5.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13180/06.
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: 11. 7. 2006.
JGZ Brdo
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Storitve

Št. 59/06
Ob-20565/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VDC
Krško-Leskovec, kontaktna oseba: Lidija Žnideršič, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec,
Slovenija, tel. 07/490-51-60, faks 07/490-51-61,
elektronska pošta: tajnistvo.vdc@siol.net, internetni naslov: www.vdckk.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): JN-2-S/2006.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-S/2006.
II.5) Kratek opis: prevozi varovancev v
VDC Krško – Leskovec, v enoti VDC Leskovec in enoti VDC Brežice, in sicer:
1. sklop: vožnje varovancev VDC Krško
– Leskovec – enota VDC Brežice.
2. sklop: vožnje varovancev VDC Krško
– Leskovec – enota VDC Leskovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT letno brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja ponujena cena na kilometer,
– tehnična zmogljivost vozila,
– reference ponudnika,
– usposobljenost kadra,
– ostalo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2-S-2006 za sklop 1 –
za Enoto VDC Brežice: Posredništvo, prevozništvo in okrepčevalnica Kekec, kontaktna
oseba: Nebojša Škrabl s.p., Mali vrh 21c,
8254 Globoko, Slovenija, tel. 07/452-10-83,
faks 07/452-10-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 98 SIT / na kilometer,
ali najnižja ponudba: 98 SIT / na kilometer
/ najvišja ponudba: 114 SIT / na kilometer.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN2/S-2006 za sklop
2 – za Enoto VDC Leskovec: Izletnik Celje
d.d., kontaktna oseba: Darko Šafarič, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 114 SIT / na kilometer
ali najnižja ponudba: 114 SIT / na kilometer
/ najvišja ponudba: 124 SIT / na kilometer.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2-S/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13178/06.

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: 10. 7. 2006.
VDC Krško – Leskovec
Št. 8000-22/2006-01/1
Ob-20567/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Mirjana Miljković – Logar,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-73-58, elektronska pošta: mirjana.miljkovic-logar@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIREKCIJA-010/06-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje čitalnikov
mikroprocesorskih kartic v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. DIREKCIJA-010/06-S:
Metra inženiring d.o.o., Vodovodna cesta
108, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 13,735.008 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIREKCIJA-010/06S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 8000-19/2006/3
Ob-20568/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Damjan Kos, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-73-74, elektronska pošta: damjan.kos@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIREKCIJA -014/05-S.
II.5) Kratek opis: storitve medijskih aktivnosti za promocijo varne in pravilne
rabe zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– kakovost vsebinske in oblikovne zasnove medijskih aktivnosti,
– skupna ponudbena cena,
– obseg avdio-vizualne izdelave televizijskih oglasov,
– reference,
– obseg medijskega planiranja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. DIREKCIJA 014/05-S:
Studio 3 S d.o.o., Slovenska cesta 15, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 45,309.908 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIREKCIJA-014/05S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Ur. l. RS, št. 20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4890/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-20653/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/2006 - O&T.
II.5) Kratek opis: oblikovanje in tiskanje
tiskovin za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/2006 – O&T: Littera
Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar,
Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks 01/244-21-21,
internetni naslov: www.tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,784.430 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:
430-35/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11536/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-20654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN06/2006 - DP0607.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev nadgradnje in vzdrževanja informacijskega
sistema DP za obdobje od 1. aprila 2006
do 31. marca 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 886,000.000 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. JN 06/2006 DP0607: RRC
Računalniške storitve d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Breznik, Jadranska cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-85-24, faks
01/425-52-29, internetni naslov: www.rrc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 961,016.625 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:
430-17/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-20655/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15/2006 O&T Dod.
II.5) Kratek opis: tiskanje in oblikovanje
dodatne količine tiskovin Davčne uprave
Republike Slovenije zaradi nepredvidenega povečanega obsega tiskovin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 15/2006 O%T Dod:
Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,915.840 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: 43301-1/2004–
01-840.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 8000-24/2006
Ob-20656/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Mirjana Miljković - Logar,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-73-58, elektronska pošta: mirjana.miljković-logar@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIREKCIJA-007/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nadgradnja/prenova in vzdrževanje programskih knjižnic in aplikacijske
programske opreme za prenosne čitalnike GCR800 v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja ter storitve svetovanja
s področja kartične tehnologije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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:
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(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno 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. DIREKCIJA-007/06S: Metra inženiring, Vodovodna cesta 108,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,067.360 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIREKCIJA-007/06S.
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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-20743/06
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
služba: služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI - 1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje Oracle licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-026/2006-1LPOG/S: Oracle Software d.o.o., kontaktna
oseba: Rajko Novak, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-68, faks
01/588-88-01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-026/2006-1LPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
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: 10. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-217/2006-8
Ob-20746/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Jože
Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 204/2006 – PSP,
programska oprema Documentum.
II.5) Kratek opis: programska oprema
Documentum.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
4,000.000 SIT brez vključenega DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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:
– 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. MORS 204/2006 – PSP:
Infotehna d.o.o., Šentjernejska cesta 6,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,971.187 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: 430-217/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20747/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Simona Lubšina, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-16, faks
07/498-12-76, elektronska pošta: Simona.lubsina@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3) Nomenklatura: CPV 74232200-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 74232200-6 (cpv).
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije poslovne cone
Drnovo – zahod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– reference: 80% (reference ponudnika
30% in reference kadrov ponudnika 50%),
– ponujena cena: 20%.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1VVS, Savaprojekt d.d. Krško, kontaktna oseba:
Aleš Plestenjak, univ.dipl.inž.gr., Cesta krških žrtev 59, 2870 Krško, Slovenija, tel.
07/491-42-00, faks 07/491-42-31, elektronska pošta: ales.plestenjak@savaprojekt.si,
internetni naslov: www.savaprojekt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV): najnižja ponudbena
cena 28,080.000 SIT, najvišja ponudbena
cena 36,840.000 SIT, pogodbena vrednost
28,644.000 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: 350-01-1543/2005
o505.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ob-9732/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Občina Krško
Ob-20749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije, kontaktna oseba: Gregor Dolinar,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/476-65-59, faks 01/251-72-81, elektronska pošta: Gregor.dolinar@fe.uni-lj.si,
internetni naslov: http://www.dmfa.si/ODrustvu.html.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 17.
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: hotelske in restavracijske
storitve.
II.5) Kratek opis: hotelske in restavracijske storitve za potrebe udeležencev in
organizatorjev Matematične olimpiade in
spremljevalnih aktivnosti v času od 4.7.
do 16. 7. 2006 v Portorožu in Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo ob upoštevanju določbe drugega odstavka 101. člena Zakona o javnih
naročilih.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop Ljubljana: Grand Hotel Union d.d.,
kontaktna oseba: Tina Šenk, Miklošičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,353.376 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Sklop Portorož: Istrabenz turizem d.d., kon-
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taktna oseba: Ljiljana Terzič, Obala 33, 6320
Portorož, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najem dvoran za celo
obdobje: 760.000 SIT z DDV,
polni penzion v enoposteljni sobi na dan
na osebo: 17.736 SIT z DDV,
polni penzion v dvoposteljni sobi na dan
na osebo: 13.662 SIT z DDV,
pijača ob dobrodošlici na osebo: 250 SIT
z DDV,
postrežba med odmorom na osebo na
odmor: 1.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
za sklop Ljubljana: 1,
za sklop Portorož 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: 12. 7. 2006.
Društvo matematikov, fizikov in
astronomov Slovenije
Št. 430-258/2006
Ob-20755/06
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,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Babnik, tel.
++386/1/428-50-71,e-pošta:karmen.babnik@mnz.si,
faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave za zavarovanje premoženja in interesov, št. 430-259/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. I A6.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bilo zavarovanje premoženja in interesov, v skladu z 1.
točko 97. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 121,483.980,28 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-259/2006.

Št.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Zavarovanje premoženja in interesov.
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/580-60-00,
faks +386/1/580-68-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 121,483.980,28 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
121,483.980,28 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je v
skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1 povabil ponudnika Zavarovalnico Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, da poda
svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: karmen.babnik@mnz.si, tel. ++386/1/428-50-71,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-259/2006
Ob-20756/06
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,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Babnik, tel.
++386/1/428-50-71,e-pošta:karmen.babnik@mnz.si,
faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po postopku s pogajanji brez predhodne objave za zavarovanje helikopterjev in čolnov,
št. 430-258/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. I A6.
Šifra NUTS: SI00.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bilo zavarovanje helikopterjev in čolnov, v skladu s 1.
točko 97. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 43,580.130,30 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-258/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Zavarovanje helikopterjev in čolnov
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/233-21-00,
faks +386/2/233-25-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
43,580.130,30 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je v
skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1 povabil ponudnika Zavarovalnico Maribor d.d.,
Cankarjeva 3, 2000 Maribor, da poda svojo
ponudbo za predmetno javno naročilo.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: karmen.babnik@mnz.si, tel. ++386/1/428-50-71,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 356/2006
Ob-20757/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-77-24, v roke: Služba za informatiko, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks
+386/1/369-78-33.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mddsz.gov.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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 gaje določil
naročnik: vzdrževanje, izvajanje obdelav,
nadgradnje in optimizacije aplikacije ISCSD
(sklopi: delno plačilo za izgubljeni dohodek
in družinski pomočnik, krajši delovni čas,
pravice do starševskega dopusta, nadomestila in ostale pravice, zdravniške komisije in oprostitve plačila socialno varstvenih
storitev) v obdobju med 1. 7. 2006 in 31. 3.
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: pri izvajalcu, pri naročniku in na drugih 64 lokacijah po Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo obsega storitve rednega
vzdrževanja, izvajanja obdelav, usposabljanja, dograditve aplikacije ISCSD
(sklopi: delno plačilo za izgubljeni dohodek in družinski pomočnik, krajši delovni
čas, pravice do starševskega dopusta,
nadomestila in ostale pravice, zdravniške komisije in oprostitve plačila socialno varstvenih storitev) zaradi sprememb
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, sprememb Uredbe o
upravnem poslovanju, uvedbe EUR – a,
uvedbe potrditev strokovnih delavcev
po obračunu, vključitve v sistem ACDNPI, izvedbo III. faze povezave CI-CRP,
izvedbe dograditve zaradi avtomatičnega zajema osnove iz KDČ in DPID ter
izvedbo dodatnih del v mesecu juliju, ki
presegajo okvir rednega vzdrževanja na
sklopih KDČ, PP4, DPID, SD/SN, OPSVS
ter DRP.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79,144.852,20 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 37
Naslov: javno naročilo za izvedbo storitev vzdrževanja, izvajanja obdelav, dograditev, nadgradenj in optimizacij aplikacije
ISCSD (sklopi: delno plačilo za izgubljeni
dohodek in družinski pomočnik, krajši delovni čas, pravice do starševskega dopusta,
nadomestila in ostale pravice, zdravniške
komisije in oprostitve plačila socialno varstvenih storitev).
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Comland d.o.o., Kotnikova 30,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
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info@comland.si, tel. 00386(0)1/438-01-40,
faks 00386(0)1/438-01-59. Internetni naslov:
www.comland.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
79,144.852,20 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija, Slovenska 54,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@gov.si, tel. 00386(0)1/234-28-00, faks
00386(0)1/234-28-40.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, tel. 00386(0)1/369-77-24,
faks 00386(0)1/369-78-33, internetni naslov:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 7. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 356/2006
Ob-20758/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-77-24, v roke: Služba za informatiko, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks
+386/1/369-78-33.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mddsz.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: javno naročilo za izvedbo storitev
vzdrževanja, izvajanja obdelav, dograditev,
nadgradenj in optimizacij aplikacije ISCSD
(sklopi: centralni imenik, šifranti in skupni
objekti, preživnine, denarna socialna pomoč, dodatek za nego, starševski dodatek
in pomoč ob rojstvu otroka, rejništvo, otroški dodatek in dodatek za veliko družino
in posvojitve) v obdobju med 1. 7. 2006 in
31. 3. 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: pri izvajalcu, pri naročniku ter na drugih 64 lokacijah po Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo vsebuje storitve rednega vzdrževanja, izvajanja obdelav, usposabljanja
ter dograditve sklopov: centralni imenik,
šifranti in skupni objekti, preživnine, denarna socialna pomoč, dodatek za nego,
starševski dodatek in pomoč ob rojstvu
otroka, rejništvo, otroški dodatek in dodatek za veliko družino in posvojitve, za-

radi sprememb zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih, spremembe Uredbe o upravnem poslovanju, sprememb, ki jih prinašata odločbi
Ustavnega sodišča, št. U-l-31/04-14 in št.
U-l-289/04-26 (Uradni list RS, št. 111/05 in
56/06), uvedbe EUR – a in uvedbe potrditve strokovnih delavcev po obračunu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79,673.300 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 36
Naslov: javno naročilo za izvedbo storitev vzdrževanja, izvajanja obdelav, dograditev, nadgradenj in optimizacij aplikacije
ISCSD (sklopi: centralni imenik, šifranti in
skupni objekti, preživnine, denarna socialna
pomoč, dodatek za nego, starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka, rejništvo,
otroški dodatek in dodatek za veliko družino
in posvojitve) v obdobju med 1. 7. 2006 in
31. 3. 2007.
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rais
Računalniške aplikacije in svetovanje d.o.o.,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: lenca.zaloznik@rais.si, tel. 00386
(0)1/241-98-64, faks 00386(0)1/241-98-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
79,673.300 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija, Slovenska 54,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@gov.si, tel. 00386(0)1/234-28-00, faks
00386(0)1/234-28-40.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: 10 dni.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail:
gp.mddsz@gov.si, tel. 00386(0)1/369-77-24,
faks 00386(0)1/369-78-33, internetni naslov:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 7. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 367/05
Ob-20759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
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kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija,
tel. 03/780-01-06, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1, ZJN-1, Priloga I A
– storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: slikopleskarstvo,
2. sklop: zidarstvo – keramičarstvo,
3. sklop: elektroinštalaterstvo,
4. sklop: talne obloge – tapetništvo,
5. sklop: steklarstvo,
6. sklop: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
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:
javno naročilo št. 2: Gradia, Gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Balek,
Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/571-92-21, faks 03/710-06-81, elektronska pošta: gradia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
5,145.979,41 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Elektro Kovačič,
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Kovačič,
Kašova ulica 2, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/577-35-35, faks 03/577-35-35, elektronska pošta: elektro.kovacic.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
2,741.789,03 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Splošno steklarstvo in
uokvirjanje slik »Nevenka«, Nevenka Lazič s.p., kontaktna oseba: Nevenka Lazič,
Arclin 21/b, 3211 Škofja vas, Slovenija, tel.
03/781-24-73, faks 03/781-24-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 980.391,07
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Štraus Igor s.p., montaža, varjenje, izolaterstvo, barvanje, kontaktna oseba: Igor Štraus, Dolenja vas 167,
3312 Prebold, Slovenija, tel. 031/330-477,
elektronska pošta: igor.straus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,897.750
SIT.

Št.

Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 0,
2. sklop: 1,
3. sklop: 1,
4. sklop: 0,
5. sklop: 1,
6. sklop: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006, Ob-14638/06, št. 241/06, stran 4078
in 4079.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje javnega naročila: od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-20772/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.22.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 016/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: OMSV.IT-2/2003 za področja A.2.2, B.1.1, B.1.2 in B.1.3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A.2.2: Astec d.o.o.,
Tržaška cesta 118, p.p. 2924, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-83-00, elektronska pošta: info@astec.si, internetni naslov:
www.astec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 134.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B.1.1: Astec d.o.o.,
Tržaška cesta 118, p.p. 2924, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-83-00, elektronska pošta: info@astec.si, internetni naslov:
www.astec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 140.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B.1.2: Astec d.o.o.,
Tržaška cesta 118, p.p. 2924, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-83-00, elektronska pošta: info@astec.si, internetni naslov:
www.astec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 140.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B.1.3: Astec d.o.o.,
Tržaška cesta 118, p.p. 2924, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-83-00, elektronska pošta: info@astec.si, internetni naslov:
www.astec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 140.000 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: 16/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003,
Ob-90140/03.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-20773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14/2006 PJS.
II.5) Kratek opis: izvajanje servisne storitve pod imenom Partner joint Support
(PJS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 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,
– 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 14/2006 – PJS:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
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Goran Đurić, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-234,
faks 01/58-55-204, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,910.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-45/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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.7) Drugi podatki: javno naročilo je bilo
oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 5. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1A, ker lahko naročilo izpolni v naprej znano končno število
sposobnih ponudnikov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 430-53/2005-206
Ob-20811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-5-II. faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Gospodarska obramba v RS«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-5-II. faza
OMP, Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 124.500 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: 430-53/2005-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 430-53/2005-202
Ob-20812/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-1-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Letno poročilo MO 2005«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-1-II. faza
OMP, Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 187.600 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: 430-53/2005-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-205
Ob-20813/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-4-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Prvi«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-4-II. faza OMP,
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-08-10, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala: vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 593.400 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: 430-53/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-204
Ob-20814/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-3-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje revije
»Ujma«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-3-II. faza OMP,
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/496-11-93, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 2,349.500 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: 430-53/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-203
Ob-20815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-2 – II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Ježek snežek in požar«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-2 – II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z
izbranim ponudnikom znaša 2,217.300 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: 430-53/2005-203.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-124/2006-9
Ob-20816/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-122/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
izvedba storitve za delovanje programskega produkta »stare plače«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
2,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je odločil,
da povabi k oddaji ponudbe ponudnika Rais
d.o.o., Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Podjetje je edini možni izvajalec, ki lahko izpolni
naročilo. Podjetje je bilo izvajalec storitev obdelave plač za zaposlene na MORS do leta
2004 in razpolaga s potrebnimi podatki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-122/2006-PSP: Rais
d.o.o., kontaktna oseba: Snežana Dimitrieska, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-98-60, faks 01/241-98-80,
elektronska pošta: rais@rais.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 3,690.260,94
SIT brez DDV.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-124/2006-9.
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: 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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-344/2006-9
Ob-20817/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-268/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
nakup ponatisa knjig »Rudolfa Maistra«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
5,333.333,33 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
odločil, da povabi k oddaji ponudbe ponudnika DZS d.d. Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana. Ponudnik je edini možni izvajalec,
ki lahko izpolni naročilo, saj ima za omenjeno publikacijo avtorske pravice za izdajo
knjige.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-268/2006-PSP: DZS,
založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Andreja Kavčič, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-98-25,
faks 01/306-98-08, elektronska pošta: andraja.kavcic@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 5,332.000
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: 430-344/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 12. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-288/2006-12
Ob-20948/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 146/2005-PSP – priključitev ISDN PRA priključkov za vključitev
telefonskih central Ministrstva za obrambo
v javno ISDN telekomunikacijsko omrežje
Telekoma Slovenije d.d.
II.5) Kratek opis: priključitev ISDN PRA
priključkov za vključitev telefonskih central Ministrstva za obrambo v javno ISDN
telekomunikacijsko omrežje Telekoma
Slovenije d.d.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,625.000 SIT priključnina.
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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 146/2006PSP: Telekom Slovenije d.d., kontaktna
oseba: Tomaž Bučar, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-10-00, faks
01/231-47-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,300.258,22 SIT
priključnina.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 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: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20949/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: skladiščenje kurilnega olja – ekstra
lahko.
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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: Ravne na Koroškem, Slovenija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladiščenje 885.032 kurilnega olja – ekstra lahko.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN9/06-REZ
Naslov: skladiščenje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija
energetskih medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, e-pošta: andreja.kotnik@petrol.si, tel.
00386/2/870-61-03, faks 00386/2/870-61-15,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 7. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-20950/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Berlin, Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 13.500 m3 srednjih destilatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN13/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DS-MineralöI
GmbH, Cuxhavener Straße 42/44, 28217
Bremen, Nemčija, e-pošta: adamczyk@dsbremen.de, tel. 0049/421/3969-942, faks
0049/421/3969-96-43.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 7. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-20987/06
Izid javnega naročila v I. fazi oddaje
naročila:
Informacija o priznanju sposobnosti
ponudnikov v prvi fazi omejenega postopka
1. Ime in naslov naročnika: Kapitalska
družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.
2. Kratek opis predmeta naročila in oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik:
cenitev deležev v gospodarskih družbah in
cenitev nepremičnin v obdobju enega leta,
št. KAD/JNVV-3/2006.
3. Vrsta postopka: omejeni postopek.
4. Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, s sklicem na obvestilo: UL 31
8505-06 z dne 24. 3. 2006.
5. Ocenjena vrednost javnega naročila,
sklopi: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša 45 milijonov tolarjev (brez vključenega DDV).
Javno naročilo je razdeljeno na naslednja sklopa:
– cenitev deležev v gospodarskih družbah,
– cenitev nepremičnin.
6. Število prejetih ponudb za presojo:
11.
7. Število zavrnjenih ponudb: 1.
8. Priznanje sposobnosti ponudnikom v
prvi fazi postopka oddaje javnega naročila
za obdobje enega leta od dokončnosti odločitve o priznanju sposobnosti.
Za cenitev deležev v gospodarskih družbah in cenitev nepremičnin se prizna sposobnost naslednjim ponudnikom:
a) vrednotenje deležev v gospodarskih
družbah:
– M. Kabinet d.o.o., Ul. Gubčeve brigade
88, Ljubljana,
– D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana,
– KPMG d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana,
– P&S d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana,
– BDO EOS d.o.o., Dunajska cesta 106,
Ljubljana,
– Avalon d.o.o., Parmova 14, Ljubljana,
– PIC Engineering d.o.o., Tržaška cesta
118, Ljubljana.
b) vrednotenje nepremičnin:

– Dodoma d.o.o., Partizanska 13A, Maribor,
– D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljub
ljana,
– Sving Konzultanti d.o.o., Savska cesta
10, Ljubljana,
– Dominus d.o.o., Slovenska cesta 56,
Ljubljana.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 110-1/06
Ob-21124/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000188.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI in
PZR dokumentacije za AC odsek MMP
Gruškovje – meja z RH.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Inženiring IBT d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Iztok Berčič, univ.
dipl. inž. grad., Proletarska ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,010.070 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000188.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-21125/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.71.2.20-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000759.
II.5) Kratek opis: recenzije geološko
geotehniških projektov, elaboratov in poročil ter svetovalne storitve na področju
geotehnike za avtoceste v severo-vzhodni Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Univerza v Mariboru,
GF Maribor, kontaktna oseba: Izr. prof. dr.
Stanislav Škrabl, univ. dipl. inž. grad., Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,796.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000759.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 26517
Ob-21145/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
nabavna služba, tel. +386/(0)1/58-08-332, v
roke: Miha Jeras, e-pošta: mjeras@vo-ka.si,
faks +386/(0)1-58-08-407.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odstranjevanje in predelava posušenega blata iz Centralne čistilne naprave
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: Centralna čistilna
naprava Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana, Slovenija.
Šifra: NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranjevanje in predelava posušenega
blata iz Centralne čistilne naprave Ljub
ljana.

Št.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90122330.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a):
vrednost: 130,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponudbena cena
2. reference
3. rok izvedbe
4. certifikati kakovosti

Ponderiranje

85
5
5
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN 6 od p/06 Naslov: Odstranjevanje in predelava posušenega blata iz
Centralne čistilne naprave Ljubljana.
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konzorcij Kogal – Biopetrol, Slovenska ulica
43, SI-2212 Šentilj, Slovenija, e-pošta: miran.rosker@kogal.si, tel. +386/(0)2/650-63-09
faks +386/(0)2/650-63-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
130,000.000 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: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/(0)1/234-28-00,
faks +386/(0)1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2. Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o izidu javnega razpisa.
VI.3.3. Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska c.
54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386(01)1/234-28-00,
faks +386/(01)1/234-28-40, internetni naslov: http:/www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Ob-21151/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07, elektronska pošta: Cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.20.00.00-1, dodatni predmeti:
74.23.11.00-8, 74.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-05/312001.
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II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
usposobljenih kandidatov svetovalnega
inženiringa za investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana:
– sklop 1: premoženjsko pravna opravila
pri pridobivanju zemljišč;
– sklop 2: pridobivanje investicijske in
projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj:
– podsklop 2A – visoke gradnje,
– podsklop 2B – nizke gradnje;
– sklop 3: strokovni in finančni nadzor
nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem
objekta:
– podsklop 3A – visoke gradnje,
– podsklop 3B – nizke gradnje;
– sklop 4: svetovalni inženiring., tako za
visoke kot nizke gradnje, ki ne presega zneska, določenega v ZIPR-u, za naročila male
vrednosti:
– podsklop 4A – visoke gradnje,
– podsklop 4B – nizke gradnje.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 1: premoženjsko pravna opravila pri pridobivanju
zemljišč:
1. Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija;
2. Geas d.o.o., Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija;
3. Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev
59, 8270 Krško, Slovenija;
4. P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 97, 1000
Ljubljana, Slovenija;
5. ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija;
6. Skupna ponudba: LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija;
Siplan inženiring d.o.o., Knezova 11, 1000
Ljubljana, Slovenija; Gradbena družba Vič
d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana; I.P.S.O.
d.o.o., Trubarjeva 52, 1000 Ljubljana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 2: pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj: podsklop 2A
– visoke gradnje:
1. ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija;
2. Skupna ponudba: LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija;
Siplan inženiring d.o.o., Knezova 11, 1000
Ljubljana, Slovenija; Gradbena družba Vič
d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana; I.P.S.O.
d.o.o., Trubarjeva 52, 1000 Ljubljana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 2: pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj: podsklop 2B
– nizke gradnje:
1. Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija;
2. ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 3: strokovni in finančni nadzor nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem objekta: podsklop
3A – visoke gradnje:
1. PROFI K2 inženiring d.o.o., Trbeže 5,
1260 Ljubljana – Polje;
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2. Genera d.o.o., Podmilščakova 18,
1000 Ljubljana;
3. Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka;
4. Kainvest d.o.o., Cesta na Ozare 10,
1260 Ljubljana-Polje;
5. Dis Consalting d.o.o., Letališka c. 33,
1000 Ljubljana;
6. Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev
59, 8270 Krško;
7. Arheja d.o.o., Gregorčičeva 11a, 1000
Ljubljana;
8. Loka inženiring d.o.o., Kidričeva c. 57,
4220 Škofja Loka;
9. ZIL inženiring d.o.o., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana;
10. Punta d.o.o., Volavje 1b, 1129 Ljubljana;
11. Sirius AP d.o.o., V Murglah 66, 1000
Ljubljana;
12. Imovina d.o.o., Gosposvetska 10,
1000 Ljubljana;
13. Bureau Veritas d.o.o., Linhartova c.
49a, 1000 Ljubljana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 3: strokovni in finančni nadzor nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem objekta: podsklop
3B – nizke gradnje:
1. Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana;
2. Kainvest d.o.o., Cesta na Ozare 10,
1260 Ljubljana – Polje;
3. Savaprojekt d.o.o., Cesta Krških žrtev
59, 8270 Krško;
4. Loka inženiring d.o.o., Kidričeva c. 57,
4220 Škofja Loka;
5. ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana;
6. Skupna ponudba: LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana; Siplan inženiring
d.o.o., Knezova 11, 1000 Ljubljana; Gradbena družba Vič d.o.o., Tbilisijska 81, 1000
Ljubljana; I.P.S.O., Trubarjeva 52, 1000 Ljubljana;
7. USZ inženiring d.o.o., Malgajeva 13,
1000 Ljubljana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/312001: sklop 4: svetovalni inženiring., tako za visoke kot nizke
gradnje, ki ne presega zneska, določenega
v ZIPR-u, za naročila male vrednosti: podsklop 4A – visoke gradnje:
1. Interm d.o.o., Kidričeva 14d, 1236 Trzin;
2. IN.CO invest d.o.o., Tbilisijska 85,
1000 Ljubljana;
3. Profi K2 inženiring d.o.o., Trbeže 5,
1260 Ljubljana;
4. Genera d.o.o., Podmilščakova 18,
1000 Ljubljana;
5. Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka;
6. Kainvest d.o.o., Cesta na Ozare 10,
1260 Ljubljana-Polje;
7. Dis Consalting d.o.o., Letališka c. 33,
1000 Ljubljana;
8. Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev
59, 8270 Krško;
9. Arheja d.o.o., Gregorčičeva 11a, 1000
Ljubljana;
10. Loka inženiring d.o.o., Kidričeva c.
57, 4220 Škofja Loka;
11. P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 97, 1000
Ljubljana;
12. Punta d.o.o., Volavje 1b, 1129 Ljubljana;
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13. Skupna ponudba: LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana; Siplan inženiring
d.o.o., Knezova 11, 1000 Ljubljana; Gradbena družba Vič d.o.o., Tbilisijska 81, 1000
Ljubljana; I.P.S.O. d.o.o., Trubarjeva 52,
1000 Ljubljana;
14. Sirius AP d.o.o., V Murglah 66, 1000
Ljubljana;
15. Imovina d.o.o., Gosposvetska 10,
1000 Ljubljana;
16. USZ inženiring d.o.o., Malgajeva 13,
1000 Ljubljana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 05/312001: sklop 4:
svetovalni inženiring., tako za visoke kot
nizke gradnje, ki ne presega zneska, določenega v ZIPR-u, za naročila male vrednosti: podsklop 4B – nizke gradnje: Slovenska
cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-273/2005-101.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36043/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: usposobljenost se
kandidatom prizna za dobo 3 let.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21180/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Zmagomir Kralj,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.21.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve, št.
kategorije 16, predmet: storitve odstanjevanja odplak in odpadkov.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja nevarnih odpadkov
v uničenje.
II.5) Kratek opis: oddaja nevarnih odpadkov v uničenje, katere je potrebno
v skladu z veljavnimi predpisi oddati v
uničenje (sežig in nevtralizacijo – sterilizacijo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 95 točk,
– plačilni rok – do 9 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: EKO-LES d.o.o., kontaktna oseba: Milan Potočnik, Rajšpova ulica
22, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-72-60,
faks 02/779-03-91.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,355.120 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: 8/5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11704/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 8000-23/2006
Ob-21298/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Mirjana Miljković-Logar,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-73-58, elektronska pošta: mirjana.miljković-logar@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-006/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvajanje storitev personalizacije kartic zdravstvenega zavarovanja in
profesionalnih kartic. Personalizacija
kartice vključuje sprejem podatkov za
personalizacijo, izvedbo grafičnega in
elektronskega zapisa podatkov na kartico, izdelavo pripadajoče PIN kode za
profesionalno kartico, pripravo kartic in
PIN kod za distribucijo ter oddajo izhodnih podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 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: gradnje/blago/storitve lahko
zagotovi samo določen ponudnik, in sicer
zaradi razlogov, ki so: – tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Direkcija-006/06-S: CETIS
d.d., grafične in dokumentarne storitve, Čopova ulica 24, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 77,187.500 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-006/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20751/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prevozna sredstva:
A) osebna, B) lahka dostavna, C) kombinirana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT brez DDV.
A) osebna: 17,000.000 SIT; B) lahka
dostavna: 9,000.000 SIT; C) kombinirana:
12,000.000 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.: 97153, Avto Koletnik
d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 15b, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 25,275.297,86 SIT brez DDV.
A) osebna 16,862.916,49 SIT,
B) lahka dostavna 8,412.381,37 SIT.
Valuta: 60 dni.
Za sklop C naročnik ni prejel nobene
ponudbe.
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. 97153.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV):
A) osebna 16,862.916,49 SIT,
B) lahka dostavna 8,412.381,37 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list št.
40, ob.10344/06 z dne 14. 4. 2006.

Št.

VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-20768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-07/2006-ident
208600.
II.5) Kratek opis: dobava 1 kV kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-07/2006ident 208600: Kapis d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Penič, Novo Celje 8, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-10-00, faks
03/713-10-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,477.490 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-07/2006ident 208600.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 43,477.490 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-07/2006ident 208600.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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-10666/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-20819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, univ.dipl.prav., Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronski pošti: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-06/2006-ident
208599.
II.5) Kratek opis: dobava trižilnih 20 kV
kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-06/2006ident 208599, MR Export – Import d.o.o.,
Mitja Žnidarič, Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-74-90, faks
02/229-74-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): Cena: 82,960.000 SIT.
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-06/2006ident 208599.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 82,960.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-06/2006ident 208599.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list RS,
št. 40/2006, z dne 14/4-2006, št. objave
Ob-10665/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-21040/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava vrtalnih kron
in drogovja.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,763.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-52-30,
faks 03/562-52-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 33,409.471,75 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 12,532.057 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 11.
V.4.2) Javno naročilo št. 12.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
33.409.471,75 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 11.
V.4.2) Javno naročilo št. 12.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
16,955.892 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list št.
46, št. objave Ob-12772/06.
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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: 14. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-21041/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.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) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava žičnega pletiva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
59,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod
Hladnik, Šuštarjeva 2, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-52-30, faks 03/562-52-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 51,977.000 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.1.2) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 10.
V.4.2) Javno naročilo št. 11.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
51,977.000 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list
št. 46, št. objave Ob-12768/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-21042/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava izdelkov črne
metalurgije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,398.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 12,532.057 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 9.
V.4.2) Javno naročilo št. 10.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
33,409.471,75 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 9.
V.4.2) Javno naročilo št. 10.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
16,955.892 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list št.
46, št. objave Ob-12772/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-21043/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava elektro materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,690.000,00 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: Elektroprom d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Omahen, Loke 22,
1412 Kisovec, Slovenija, tel. 03/567-12-34,
faks 03/567-11-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 16,955.892 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 8.
V.4.2) Javno naročilo št.: 9.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
16,955.892 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list št.
46, št. objave Ob-12770/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-21044/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kon-

Št.

taktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
10,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: Mladinska knjiga
Trgovina d.d. PE Trbovlje, kontaktna oseba: Irena Hudomalj, Ulica 1. junija 36, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/561-25-91, faks
03/561-25-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 5,817.068,84 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 7.
V.4.2) Javno naročilo št. 8.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,817.068,84 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list št.
46, št. objave Ob-12767/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Št. 05-308/06
Ob-20569/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Drago Potočnik, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-10, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/05.
II.5) Kratek opis: pogodbeno zagotavljanje znižanja stroškov obratovanja za
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obnovo odjemnih mest in proizvodnega
vira v sistemu daljinskega ogrevanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št.: JN-003/05.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
EL-TEC Mulej d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260
Bled, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 131,258.098 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-003/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Komunala, javno podjetje d.o.o.

Storitve
Št. 59/2324/2006
Ob-21004/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Aleš
Kregar, Samo Šober, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-24-42,elektronskipošti:ales.kregar@eles.si,
samo.sober@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve. Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sklepanje služnostnih pogodb in overitev podpisov
(so)lastnikov nepremičnin-e ter sklenitev
poravnave o odškodnini, za DV 2 x 400
kV Beričevo – Krško.
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. 125/2005:
1. Odsek k.o. Beričevo – k.o. Vintarjevec: Eprojekt d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Brajuh, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 20.000 SIT (cena za pridobitev in
overitev enega podpisa (so)lastnika nepremičnine).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 125/2005:
2. Odsek k.o. Liberga – k.o. Straža:
Eprojekt d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Brajuh, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 20.000 SIT (cena za pridobitev in
overitev enega podpisa (so)lastnika nepremičnine).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 125/2005:
3. Odsek k.o. Šentrupert – k.o. Krsinji
Vrh: Real Matej Mrak, s.p., kontaktna oseba:
Matej Mrak, Cankarjev trg 4, 4220 Škofja
Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 25.825 SIT (cena za pridobitev in
overitev enega podpisa (so)lastnika nepremičnine).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 125/2005:
4. Odsek k.o. Zagrad – k.o. Ravne: Savaprojekt d.d., kontaktna oseba: Andrej
Špiler, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 29.700 SIT (cena za pridobitev in
overitev enega podpisa (so)lastnika nepremičnine).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 125/2005:
5. Odsek k.o. Senuše – k.o. Leskovec
Tredisto, d.o.o., kontaktna oseba: Ana
Tollazzi, Loka 3, 1370 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 29.500 SIT (cena za pridobitev in
overitev enega podpisa (so)lastnika nepremičnine).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 125/2005.
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:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Št. 26517
Ob-21146/06
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, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 7 lab/06.
II.5) Kratek opis: izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega
nadzora pitne vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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 7 lab/06: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, kontaktna oseba:
mag. Andrej Planinšek, Ipavčeva 18, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/(0)3/42-51-203,
faks +386/(0)3/42-51-115, elektronska pošta: andrej.planinsek@zzv-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,218.295 SIT za
planirano letno količino preskusov.
V.2) Pogodbe s podizvajalci

Javni razpisi
Št. 705/06-65
Ob-21300/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
spremembo javnega razpisa
V javnem razpisu za spodbujanje tujih
neposrednih investicij v letu 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13-988/2006 z
dne 10. 2. 2006, se spremeni:
– prvi stavek prvega odstavka 3. točke
razpisa: Višina sredstev tako, da se glasi: „Višina proračunskih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje investicijskih projektov v letu 2006, znaša
2.000,000.000 SIT.”;
– zadnji stavek 8. točke razpisa: Razpisna
dokumentacija tako, da se glasi: „Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja,
na elektronski naslov: bojan.celar@japti.si
oziroma mateja.valenci@gov.si.”;
– 9. točka razpisa: Dodatne informacije tako, da se kontaktna oseba Rok
Tomšič nadomesti z Mateja Valenci, tel.
+386/1/478-35-48, elektronski naslov: mateja.valenci@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21154/06
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja spremembo javnega razpisa

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. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 7 lab/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 14. 4. 2006,
Ob-10721/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v Republiki Sloveniji,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 43/06 z dne
21. 4. 2006.
Spremeni se točka 6. javnega razpisa, ki
se na novo glasi:
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v okviru aktivnosti za obdobje od 1. 9. 2005 do 15. 9. 2007
znaša skupaj 1.800,499.999 SIT, in sicer:
– 523,316.469,05 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti
iz sektorjev v preoblikovanju – Sklop A in
– 1.277,183.529,95 SIT za aktivnost
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
– Sklop B.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva
EU za ukrep 2.4,
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3647 – Lastna udeležba – Ukrep
2.4 ESS.
Za sklop A) je namenjenih skupno
523,316.469,05 SIT, od tega 392,487.351,79
SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in
130,829.117,26 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih
stroškov iz proračuna bodo potekala:
– v letu 2006: 113,316.469,12 SIT, od
tega 84,987.351,84 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 28,329.117,28 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2007: 409,999.999,93 SIT, od
tega 307,499.999,95 SIT iz naslova sredstev
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ESS na PP-3648 in 102,499.999,98 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647.
Za sklop B) je namenjeno skupno 1.277,183.529,95 SIT, od tega
957,887.647,46 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 319,295.882,49 iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov iz proračuna bodo
potekala:
– v letu 2006: 477,183.529,88 SIT, od
tega 357,887.647,41 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 119,295.882,47
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada;
– v letu 2007: 800,000.000,07 SIT, od
tega 600,000.000,05 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 200,000.000,02
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 404-03-23/2004/108
Ob-21283/06
Popravek
V javnem razpisu za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, ukrep 1.4. gospodarska infrastruktura in javne storitve, Instrument: Projekti
razvoja raziskovalne infrastrukture centrov
odličnosti, objavljen v Uradnem listu RS, št.
53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12660/04, se popravi točka 5.1 in se pravilno glasi:
»5.1 Prijavitelji
Na razpis lahko prijavi projekt RRI CO
prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je javni zavod, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje raziskovalne dejavnosti in je vpisan v evidenco pristojnega ministrstva za
opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– je vključen v Center odličnosti*, ki ga
formalizira pismo o nameri,
– ima sklenjeno konzorcijsko pogodbo
s partnerji za projekt RRI CO, ki mora biti
pripravljena v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.«
* Center odličnosti je skupina najmanj
treh partnerjev, ki mora obvezno vključevati
vsaj eno gospodarsko družbo in predstavnike institucij znanja. Institucije znanja v
okviru tega razpisa so univerze, samostojni
visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi, zasebne pridobitne
in nepridobitne raziskovalne organizacije,
vpisani v evidenco pristojnega ministrstva
za opravljanje raziskovalne dejavnosti.
Center odličnosti mora ustrezati naslednji
opredelitvi: visoko kakovostna multidiciplinarna skupina raziskovalcev iz akademske
sfere in gospodarstva, ki zagotavlja kritično maso znanja in ustrezno raziskovalno
infrastrukturo za preboj centra odličnosti
v vrh svetovne znanosti in/ali vključitev
v mednarodno mrežo odličnosti. Namen
centra odličnosti je krepitev sposobnosti
ustvarjanja, prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter razvoj novih tehnologij na
prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: informacijskokomunikacijske tehnologije, novi materiali,
tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno
gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije).
V javnem razpisu za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, ukrep 1.4. gospodarska infrastruktura in javne storitve, Instrument: Projekti
razvoja raziskovalne infrastrukture centrov

Št.

odličnosti, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12660/04, se v
prvem odstavku točke 5.2 besedilo »pismu
o nameri« nadomesti z besedilom »konzorcijski pogodbi«.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-43/2006
Ob-20788/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur.
l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 47/03), Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva za
pridobitev doktorata znanosti v letu
2006
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in namen razpisa:
Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz
gospodarstva za pridobitev doktorata znanosti.
Namen tega programa je spodbuditi priliv raziskovalno razvojnega kadra v gospodarstvo in krepitev razvojnih jeder podjetij,
s ciljem povečati kakovost in uporabnost
znanstvenega in raziskovalno razvojnega
dela, pretoka znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter uporabniki in spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi instituti,
univerzami ter gospodarstvom.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Kandidata za mladega raziskovalca
(v nadaljevanju: kandidat) lahko prijavita
pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z
gospodarsko dejavnostjo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02), tehnološki
center ali regionalna razvojna agencija (v
nadaljevanju: predlagatelj), če ima v svoji
sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali
izkazuje sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo usposabljala mladega
raziskovalca.
Raziskovalna skupina mora biti vpisana
v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno
dejavnost.
Predlagatelj lahko prijavi kandidata, če:
– je imel v letu 2005 povprečno število
zaposlenih najmanj 2 zaposlena za polni
delovni čas;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ni bil na dan 31. 12. 2005 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
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– ni od leta 2003 pridobil ali je v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– nima neporavnanih obveznosti do države,
– deluje najmanj 2 leti in ustvarja promet
iz osnovne dejavnosti.
Obveznosti predlagatelja so:
– da bo kandidata v času usposabljanja
delno razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso
v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in
podiplomskega študija;
– da bo zagotavljal razliko do višine polnih stroškov za usposabljanje mladega raziskovalca iz lastnih sredstev (malica, prevoz,
regres, morebitni drugi prejemki s strani delodajalca);
– da bo takoj po nakazilu vsakega mesečnega obroka, sredstva za materialne
stroške in mentorski dodatek mesečno prenakazoval na račun podizvajalca, kolikor ta
ne deluje v sklopu predlagatelja;
– da bo kakršnekoli spremembe v povezavi s podiplomskim usposabljanjem kandidata redno sporočal ministrstvu.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ
dva kandidata za mladega raziskovalca za
gospodarstva.
b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) na dodiplomskem
študiju najmanj 8,0, kolikor se kandidat vpisuje v prvi letnik brez delovnih izkušenj;
– če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna, povprečna ocena podiplomskega študija pa mora biti najmanj
8,0;
– če ima kandidat zaključen magisterij,
povprečna študijska ocena ni pomembna;
– če ima kandidat najmanj 3 leta delovne dobe in ravno toliko delovnih izkušenj
na raziskovalno-razvojnih projektih v podjetjih, je lahko povprečna študijska ocena
najmanj 7,5,
– je star do vključno 35 let (upošteva se
letnica rojstva); če je kandidat brez finančne
podpore ministrstva že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa je starost
kandidata lahko 38 let.
Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo dokumentirano (v skupnem trajanju nad 6 mesecev) bolezensko odsotnost
kandidata.
c) Mentor mora:
– imeti doktorat znanosti;
– imeti:
– najmanj en znanstveni članek kot
edini avtor ali vsaj tri članke v soavtorstvu,
objavljene v zadnjih petih letih v revijah, ki
so indeksirane v bazah SCI, SSCI in AHCI
ali izjemoma v drugih mednarodno uglednih
znanstvenih revijah, ki jih določi neodvisno
strokovno telo ali
– najmanj en podeljen mednarodni
patent v zadnjih petih letih;
– biti v delovnem razmerju v raziskovalni
skupini, kjer se bo usposabljal mladi raziskovalec;
– sodelovati v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem
projektu, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Mini-
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strstvo za gospodarstvo, Javna agencija za
tehnološki razvoj ali Agencija za raziskovalno dejavnost in dokazati uspešno sodelovanje z gospodarstvom v zadnjih petih letih.
4. Merila za izbiro vlog
Pravočasno prispele vloge, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in imele priložene vse ustrezne priloge, bo ocenila Komisija za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz
gospodarstva. Komisija bo ocenjevala kako
vloge ustrezajo sledečim kriterijem:
– ustreznost predlagatelja do 10 točk,
– program usposabljanja do 10 točk,
– ustreznost kandidata do 10 točk,
– ustreznost mentorja do 10 točk,
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo do
10 točk.
Ministru v financiranje se bodo predlagale vloge, ki bodo presegle mejo 40 točk.
V primeru, da bo spodnjo mejo preseglo
več vlog, kot je sredstev za njihovo financiranje, bo komisija mejo točk temu ustrezno
dvignila.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ štiri leta in šest mesecev.
Program javnega razpisa se bo pričel izvajati praviloma s 1. 10. 2006 oziroma najpozneje s 1. 1. 2007.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa,
znaša:
– 90 mio SIT za leto 2006 in
– 360 mio SIT za leto 2007,
katerih financiranje je predvideno iz proračunske postavke Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 5688 Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in ekspertize.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2006
in 2007.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2006.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v dveh izvodih (en
je lahko fotokopija), mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, do 31. 8. 2006, v zaprti ovojnici
pod oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva« ter polnim
naslovom predlagatelja na zadnji strani. Kot
pravočasne se štejejo vloge, oddane na ministrstvu najkasneje dne 31. 8. 2006 do 14.
ure, ali oddane priporočeno na pošti najkasneje dne 31. 8. 2006 do 24. ure.
V vsaki poslani ovojnici je lahko samo
ena vloga.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem.
9. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dne 4. 9. 2006.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih izbora kandidatov
obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/
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in na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni elektronski naslov kontaktne
osebe.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo vsak torek in četrtek med 9. in 11.
uro na tel. 01/478-4793, kontaktna oseba:
Mateja Nemanič, elektronska pošta: mateja.nemanic1@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 3520-3/2006-1
Republika Slovenija,
zdravje objavlja

Ob-20990/06
Ministrstvo za

javni razpis
za prijavo investicij – sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti
2007 in 2008
I. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za
sofinanciranje investicij oziroma posameznih ukrepov na področju primarne ravni
zdravstvene dejavnosti za leti 2007 do 2008,
pri katerih bo na podlagi pogojev, določenih
z Zakonom o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94, 45/98 - odločba US, 56/98, 1/99ZNIDC, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba
US, 89/99 - odločba US in 90/05) finančno
sodelovala tudi Republika Slovenija.
II. V razpisu lahko sodelujejo občine, ki
v navedem obdobju načrtujejo investicijo
oziroma posamezni ukrep v zdravstvenem
domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni
ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje
za pridobitev dodatnih sredstev za sofinanciranje po Zakonu o financiranju občin.
III. Prijavljene investicije bo Ministrstvo
za zdravje ovrednotilo in evidentiralo po naslednjih kriterijih:
– sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program
zavoda in v letni načrt investicij zavoda
(kot pogoj),
– sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji in o vključenosti investicije v razvojni program občine (kot pogoj),
– izvedba investicije z možnimi sredstvi
iz proračuna,
– razporeditev investicije na največ tri
leta,
– dosežena stopnja pripravljenosti investicijske in projektne dokumentacije,
– zagotovljenost sredstev za pričetek
del,
– prednost tistih občin, ki so vlogo podale
že v prejšnjih letih oziroma na razpis za leti
2006 in 2007, ter v program še niso bile uvrščene (te občine morajo staro vlogo potrditi
in novelirati),
– druge utemeljene okoliščine.
IV. Za ovrednotenje prijav in njihovo analizo po zgornjih kriterijih morajo občine prijavi priložiti naslednje podatke:
1. opis-naziv investicije oziroma ukrepa s
kratko utemeljitvijo (z opisom upravičenosti
in učinkovitosti),
2. predvidene roke izvedbe posameznega ukrepa oziroma investicije,
3. navedba višine vrednosti ukrepa oziroma investicije v posameznem letu,

4. v primeru, da ukrep oziroma investicijo sofinancira več občin, naj bo iz vloge
razviden delež vsake občine posebej, ob
upoštevanju obsega dodatnih sredstev, ki
jih prejme posamezna občina, v skladu z
veljavnimi določili Zakona o sofinanciranju
občin,
5. sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda oziroma v letni načrt investicij zavoda,
6. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji oziroma o vključenosti investicije
v razvojni program občine,
7. terminski in finančni plan,
8. način zagotovitve ustreznih finančnih
sredstev, ločeno po virih (proračun občine,
državni proračun in drugi viri) v primeru, če
bo investicija potekala postopno več let,
9. potrjeno dokumentacijo po Uredbi o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Ur. l. RS, št. 34/01).
V. Ministrstvo za zdravje bo pripravilo
predlog programa, s katerim bo občine obvestilo o višini predlagane oziroma odobrene višine sredstev iz državnega proračuna
ter pozvalo občino k predložitvi dokumentacije po Pravilniku o izdajanju soglasij k
finančnemu pokritju investicijskih projektov
občin (Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006):
– izvleček iz investicijske dokumentacije,
ki se nanaša na finančno konstrukcijo investicijskega projekta, izdelan na obrazcu ID,
– sprejet odlok o proračunu občine za
preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt
razvojnih programov; v primeru, da investicijski projekt občine ni zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov, pa še sklep prisojnega organa občine o potrditvi investicijske
dokumentacije za ta investicijski projekt,
– dokazila o zagotovitvi sredstev drugih
sofinancerjev, razen EU, državnega proračuna in občine investitorke, za izvedbo investicijskega projekta v skladu z dinamiko
financiranja iz investicijske dokumentacije
(pogodbo s sofinancerjem, sklep sofinancerja, pismo o nameri). V primeru, da občina s
temi dokazili ne razpolaga, je potrebno predložiti pisno izjavo pristojnega organa občine, da bo manjkajoča sredstva zagotovila
iz svojega proračuna s prerazporeditvami v
veljavnem načrtu razvojnih programov.
VI. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s
kriteriji, navedenimi v III. točki oblikovalo
predlog izhodiščnega dveletnega programa
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in ga kot pristojno
ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije.
VII. Občine morajo prijave na razpis s
priloženo zahtevano dokumentacijo iz IV.
točke predložiti najkasneje do 30. 11. 2006
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z
oznako »vloga za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za
proračunski leti 2007 in 2008«.
VIII. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirane občine dobijo na Ministrstvu za zdravje, Sektor za investicije,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel. 478-69-76
ali 478-69-55.
Kontaktna oseba: Helena Ulčar. Vprašanja lahko zastavite tudi po elektronski pošti
na naslov: helena.ulcar@gov.si
Ministrstvo za zdravje
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Ob-21015/06
Javni razpis
za sofinanciranje delovanja Javne
zdravstvene službe na primarni ravni na
demografsko ogroženih območjih
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-19,
faks 01/478-60-58, e-pošta: gp.mz@gov.si.
2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko
ogroženih območjih se izvaja na podlagi Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo), drugega odstavka 5.
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 83/03
- uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o
vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU
in 110/02 - ZDT-B), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
166/05) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje delovanja
javne zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogroženih območjih v letu
2006 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe.
4. Osnovni pogoj za kandidiranje
1. Na ta javni razpis se lahko prijavijo
zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in
zasebni zdravstveni delavci s koncesijo v
Republiki Sloveniji, ki izvajajo zdravstveno
dejavnost v občinah na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, ki so navedene
v Uredbi o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00).
2. Posamezna občina, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost, mora izpolnjevati
vsaj dve merili iz 3. člena Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila.
5. Kriteriji in merila za izbor
1. Gostota prebivalstva na km² na demografsko ogroženih območjih.
0 – 40
40 točk
41 – 80
30 točk
81– 160
20 točk
161 – 320
10 točk
2. Oddaljenost demografsko ogroženega
območja od enote NMP (v km).
16 – 23
30 točk
11 – 15
20 točk
0 – 10
10 točk
3. Število zdravnikov, ki imajo licenco
za delo na področju splošne/družinske medicine (zdravnik po končanem sekundarijatu, zdravnik specialist splošne medicine,
zdravnik specialist družinske medicine) na
demografsko ogroženih območjih na število
prebivalcev starih 19 in več let.

Št.

0–1
20 točk
1,1 – 4
15 točk
4,1 – 9
10 točk
2. Ministrstvo bo za sofinanciranje izbralo tiste zdravstvene domove, zdravstvene
postaje ali zasebne zdravstvene delavce,
katerih posamezna občina bo dosegla vsaj
40 točk.
3. Vrednost točke bo določena na podlagi števila točk po formuli:
80,000.000
Vrednost točke = --------------------X
X = število vseh točk vlagateljev, ki dosežejo prag.
4. Dodeljeni znesek za posamezno občino = vrednost točke x število doseženih točk
posamezne občine.
5. Dodeljeni znesek vlagatelja = seštevek vseh dodeljenih zneskov za posamezno občino, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno
dejavnost.
6. V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo
sofinanciralo sredstva tistemu vlagatelju,
ki pokriva najvišji delež prebivalstva v občini.
6. Izključitveni razlogi
Vlagatelj bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire, kolikor se ugotovi, da je v vlogi
navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlog se
lahko uveljavlja zoper vlagatelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po izdaji sklepa o izbiri, se
sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po sklenitvi pogodbe, lahko
ponudnik odstopi od pogodbe.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev ponudnika za javni razpis
znaša 80,000.000 SIT.
8. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena
Pridobljena sredstva morajo biti namensko porabljena, in sicer za vzdrževanje dežurne in reševalne službe v letu 2006 in v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
Dokazila o namenski porabi morajo prejemniki sredstev v obliki poročila dostaviti
Ministrstvu za zdravje, najkasneje do 15. 10.
2006. Za namensko porabo sredstev je odgovoren direktor/ca zdravstvenega doma,
zdravstvene postaje ali nosilec zasebne
zdravstvene dejavnosti.
9. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »obr-1« - »prijava na javni razpis za sofinanciranje delovanja javne
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2006
za vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe«.
2. Vloga je formalno popolna, če vsebuje
pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo
z vsemi zahtevanimi podatki in priloge po
naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjen prijavni obrazec »obr-1«,
2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in z žigom opremljen vzorec
pogodbe,
3. podroben opis delovanja dežurne in
reševalne službe.
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Kolikor vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost v več občinah, ki izpolnjujejo pogoje
iz 4. točke tega razpisa, mora vlogi za vsako občino priložiti izpolnjen prijavni obrazec
»obr-1«.
3. Obrazec »obr-1« in izpolnjen vzorec
pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem
urejevalniku besedil ('97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD
disketa DOS formata) k prijavi na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani
obliki.
9. Rok in način prijave na razpis
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti
ovojnici in na prednji strani kuverte z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni na demografsko ogroženih
območjih v letu 2006«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
Tiste vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Upoštevajo
se vloge s poštnim žigom z vključno 18. 8.
2006.
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo
biti oddane v vložišče Ministrstvo za zdravje,
I. nadstropje, soba št. 22, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma
do 12. ure.
Nepravilno označene in odposlane vloge
(kuverte) ter nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Z oddajo vloge se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, dne 21. 8. 2006.
Odpiranje vlog in pravilno posredovanih
prijav na razpis, pregled prijav in pripravo
predloga odločitev za sofinanciranje bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o izboru in
sofinanciranju delovanja javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko
ogroženih območjih v letu 2006 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe po
tem razpisu sprejme minister s sklepom.
Komisija bo upoštevala samo vloge, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele
pravočasno. Neveljavnih (neoznačenih, nepravilno označenih in nepravočasno prispelih) vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene vlagateljem.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 8 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje vlog.
Ponudnik bo izbrane prijavitelje po izdaji
sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe.
V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo
štelo, da je umaknil vlogo.
12. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in kriterije iz tega javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima pravico
za vložitev zahteve za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
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1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba na sklep
– Javni razpis za sofinanciranje delovanja
javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za
vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe v letu 2006«.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vključno do
11. 8. 2006 na voljo na uradnih spletnih straneh Ministrstva za zdravje (www.gov.si/mz v
rubriki Javni razpisi) in glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5,
Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med
9. in 14. uro.
Vlagatelji jo lahko na podlagi pisnega
zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elek
tronski pošti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vlagateljem na voljo med 10. in
11. uro vsak dan na tel. 01/241-76-70 in
01/478-60-81.
Ministrstvo za zdravje
Št. 4302-53/2006-2
Ob-20978/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – ZRRD UPB1), Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03), 7. in 9. člena Pravilnika
o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06) ter
na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije št. 630-25/2006/1 ter Metodologije
št. 4302-53/2006-1 z dne 4. 7. 2006, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: razpis) je sofinanciranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v
nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) praviloma od treh mesecev do enega leta z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem
delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne
rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi so-avtorji) vsaj v eni mednarodni
znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino
po faktorju odmevnosti (impact factor) na
svojem področju.
Agencija (so)financira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za
plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja
tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo
ter nazaj.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne
ure za raziskave kategorije A v skladu z
veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev za opravljanje
razpisa je 40,000.000 SIT (166.917 EUR),
kar predstavlja (so)financiranje osmih raziskovalcev.
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4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne
organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate
za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za
tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj
državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski
državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let
živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je
slovenskega rodu in najmanj pet let živi in
deluje v tujini. Prijavo mora sopodpisati tuji
raziskovalec.
Prijavitelj mora predlogu kandidata za
tujega raziskovalca predložiti tudi:
– navedbo slovenskega(ih) raziskoval
ca(ov), s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah,
– navedbo vrste publikacije (pet revij), s
katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi raziskovalci ali
raziskovalcem in
– okvirni program sodelovanja tujega
raziskovalca, ki temelji na določbah 21. člena Pravilnika o so(financiranju) uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št.
53/06, v nadaljnem besedilu: pravilnik).
Za (so)financiranje sodelovanja tujih
raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni
naslednji pogoji, ki so razvidni iz okvirnega
programa tujega raziskovalca, ki ga predloži
prijavitelj (21. člen pravilnika).
Pri predlaganju kandidatov za tuje raziskovalce mora prijavitelj upoštevati pogoje,
kriterije in merila, ki so določene z razpisom
in pravilnikom.
5. Kriteriji in merila za izbiro prijav za
(so)financiranje: prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot to določa pravilnik. Evalvacijski pogoji, kriteriji in merila
za izbor tujih raziskovalcev so definirani v
pravilniku, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji ocenjevanja prijav s kvantitativnimi
merili in načinom določanja višine sredstev
za (so)financiranje tujega raziskovalca (v
nadaljnjem besedilu: metodologija), ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga).
Tuje raziskovalce se razvrsti glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega
kriterija (glej metodologija).
6. Obdobje (so)financiranja
Agencija bo (so)financirala sodelovanje
tujih raziskovalcev 3 mesece.
Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je dne 1. 10. 2006.
Čas izvajanja predmeta razpisa je od
dne 1. 10. 2006 do dne 31. 12. 2006.
7. Način, oblika prijave in rok, do katerega morajo biti oddane prijave:
7.1 Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A
(ARRS-TURAZ / A – 2006) in samostojno
prilogo (program dela tujega raziskovalca
ARRS –TURAZ / B – 2006). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(v slovenskem jeziku).
7.2. Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za (so)financiranje tujih uveljavljenih raziskovalcev v Republiki Sloveniji v letu 2006«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja, neposredno v
vložišče agencije ali poslati po pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,

1000 Ljubljana, do vključno petka, 25. avgusta 2006 do 12. ure. Za pravočasno se šteje
tudi prijava, ki je oddana priporočeno na
pošti na naslov agencije, in to najkasneje do
petka, 25. avgusta 2006, do 12. ure.
7.3. Prijavni obrazec A (v slovenskem in
angleškem jeziku) morajo prijavitelji poslati
tudi po elektronski pošti na naslov: razpisturaziskovalci06@arrs.si, do vključno petka,
25. avgusta 2006, do 12. ure.
7.4. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka, kot prijava v tiskani obliki. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti.
8. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo dne 30. 8.
2006 ob 13. uri na sedežu agencije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene prijaviteljem.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru prijav do dne 15. 9.
2006.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
10.1 Razpis in prijavni obrazci so
dostopni na spletni strani agencije
(www.arrs.gov.si/sl/razpisi), prijavitelji pa jo
lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka na agenciji, v enoti za mednarodno
sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
10.2 Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletnih
straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana oziroma pri Blažu Golobu, tel.
01/478-47-34, e-pošta: blaz.golob@gov.si ali
dr. Tomažu Bohu, tel. 01/478-47-73, e-pošta:
tomaz.boh@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-57/2006
Ob-21132/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05 in št. 39/06), ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Skupne izjave o sodelovanju v
znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane v Kopenhagnu dne 24. oktobra 1997,
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Kraljevino
Dansko v letih 2007–2009
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1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
danskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstveno – raziskovalne projekte, in sicer
krajše obiske do 7 dni in daljše obiske do 3
mesecev;
– sofinanciranje ene mednarodne delavnice na temo izvajanja projekta – v času
trajanja projekta.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Danskem;
– stroške bivanja za danske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 evrov dnevno v
tolarski protivrednosti in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 7 dni;
– stroške bivanja za danske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih (do 1 meseca)
in dnevnice do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ
do 300.000 SIT mesečno (do 1252 evrov).
Danskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 3 leta;
– prijave se nanašajo na raziskave v
naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
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razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRDUPB1).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A (ARRS-MS-DK-07-A/2006) in B(ARRSMS-DK-07-B/2006). Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca A(ARRS-MS-DK-07-A/2006) v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-danska07-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT (62.594
evrov).
Sofinanciranje v letih 2007 do 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januar 2007 do 31. december 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Dansko v letih 2007 – 2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
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poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-danska07-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je petek,
6. oktober 2006, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave, do
vključno petka, 6. oktobra 2006, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-danska07-09@arrs.si, do vključno petka
6. oktobra 2006, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma konec decembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci
bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije (glej priloge), interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-58/2006
Ob-21133/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS št. 12/05, 49/05 in št. 39/06), ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Skupne izjave o sodelovanju v
znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, podpisane v Oslu dne 12. maja 1998,
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Kraljevino
Norveško v letih 2007–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
norveških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstveno – raziskovalne projekte, in sicer
krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do
3 mesecev;
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– sofinanciranje ene mednarodne delavnice na temo izvajanja projekta – v času
trajanja projekta.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Norveškem;
– stroške bivanja za norveške raziskovalce ob kratkih obiskih v Sloveniji v Domu
podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v
hotelu B kategorije (***), vendar največ do
100 evrov dnevno v tolarski protivrednosti
in dnevnice do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke
obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za norveške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***) ob daljših obiskih (do 3
mesecev) in dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba).
V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v
višini največ do 300.000 SIT mesečno (do
1252 evrov). Norveškim raziskovalcem se
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, za čas trajanja
obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 3 leta;
– prijave se nanašajo na raziskave v
naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 22/06, ZRRDUPB1).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A (ARRS-MS-NO-07-A/2006) in B(ARRS-
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MS-NO-07-B/2006) in samostojne priloge.
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
A(ARRS-MS-NO-07-A/2006) v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-norveska07-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT (62.594
evrov).
Sofinanciranje v letih 2007 do 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januar 2007 do 31. december 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Norveško v letih 2007 do 2009«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja, na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-norveska07-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je petek,
6. oktober 2006, do 12. ure.

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 6. oktobra 2006, do 12. ure. Prve
štiri strani prijavnega obrazca morajo po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpisnorveska07-09@arrs.si, do vključno petka
6. oktobra 2006, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna
komisija agencije. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih prijav komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma konec decembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci
bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije (glej priloge), interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-21216/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna RS za leto 2006 (Ur.
l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.
40-1664/04), Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002–2006, Programa dela ter
Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2006, Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja najavo
objave
javnega razpisa
za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in
delovanja univerzitetnih podjetniških
inkubatorjev v letih 2006 in 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
II. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je spodbujanje hitrejše
uporabe znanja in nastajanja novih, tehnološko zahtevnih produktov ali storitev ter povečanje pretoka znanja med izobraževalnimi
in raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom s krepitvijo inovacijske infrastrukture
za ustvarjanje in pretok znanja.
Univerzitetni podjetniški (spin-off) inkubator predstavlja podporno okolje, ki ponuja študentom, profesorjem in tudi drugim
strokovnjakom prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) možnosti
in ustrezno strokovno podporo (tehnološko
razvojne in poslovne storitve) za preverjanje
njihovih idej pred komercializacijo.
Cilji razpisa so:
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– spodbujanje delovanja že vzpostavljenih univerzitetnih podjetniških inkubatorjev
ter spodbujanje vzpostavljanja novih spin-off
inkubatorjev na bodočih univerzah in drugih
visokošolskih zavodih;
– zagotavljanje pogojev za podporo
preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot
potencialne podjetniške priložnosti za realizacijo v obstoječih ali novih podjetjih- na
znanju temelječih enotah malega gospodarstva;
– povečanje števila novoustanovljenih
podjetij, ki temeljijo na novih tehnologijah,
katere izhajajo iz univerzitetnih ali drugih
javnih raziskovalnih del in pospešujejo ekonomsko rast ter ustvarjajo nova delovna
mesta z visoko dodano vrednostjo.
V okviru razpisa želimo nadaljevati s
spodbujanjem delovanja že vzpostavljenih
podjetniških inkubatorjev na univerzah.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izvajanja aktivnosti za delovanje univerzitetnih podjetniških inkubatorjev ter zagotavljanje tehničnih pogojev za
njihovo delovanje.
IV. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) bo sofinancirala
izvajanje naslednjih aktivnosti in z njimi
povezane skupine upravičenih stroškov,
kot sledi:
– stroške zaposlenih v univerzitetnem
podjetniškem inkubatorju in stroške zunanjih pogodbenih sodelavcev, ki so na voljo
potencialnim podjetnikom in študentom kot
pomoč pri realizaciji podjetniške ideje;
– stroške obratovanja univerzitetnega
inkubatorja (stroške telekominikacijskih
storitev, elektrike, vzdrževanja, najema
poslovnega prostora za potrebe univerzitetnega inkubatorja...);
– stroške promocije univerzitetnega inkubatorja (stroške trženjskih storitev zunanjih izvajalcev kot so: objava tiskanih
oglasov, oblikovanje in tiskanje promocijskega gradiva, publikacij, oblikovanje spletnih strani...);
– stroške nakupa prostora univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, in sicer
za tiste prijavitelje, ki v letih 2005–2006
niso pridobili PHARE sredstev za vzpostavitev in delovanje univerzitetnega inkubatorja.
Za izvajanje naslednjih aktivnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja:
– informiranje ciljnih skupin o inkubatorski dejavnosti;
– svetovanje in pomoč pri realizaciji
podjetniških pobud skupin ali posameznikov znotraj univerze;
– zagotavljanje ustrezne infrastrukture
za preverjanje podjetniških idej;
– sodelovanje z ostalimi domačimi in
tujimi institucijami podpornega okolja za
podjetništvo.
Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev je v
višini do 95%, maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov nakupa prostora univerzitetnega podjetniškega inkubatorja pa v višini do 100%.
V. Pogoji za sodelovanje
Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa:

Št.

Ponudniki so že vzpostavljeni in delujoči univerzitetni podjetniški inkubatorji na
univerzah, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
A) Pravni status ponudnika
– Ponudnik mora biti samostojna neprofitna pravna oseba, registrirana najkasneje do 30. 6. 2006 pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Soustanovitelj
univerzitetnega podjetniškega inkubatorja
je univerza oziroma obstaja med univerzo
in univerzitetnim podjetniškim inkubatorjem za opravljanje dejavnosti predinkubiranja za ciljno skupino študentov, profesorjev in asistentov pogodba. Ponudnik je
dolžan priložiti izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence (Priloga št. P-I).
Razlaga termina:
Univerzitetni podjetniški inkubator je
pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za realizacijo podjetniških
pobud znotraj univerz opravlja dejavnost
predinkubiranja za ciljno skupino študentov, profesorjev in asistentov.
– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik je
dolžan priložiti izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence. Kolikor se
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa, posebno dovoljenje ne
zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo,
da se takšno dovoljenje ne zahteva (Priloga št. P-II.).
– Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (Priloga št. P-III.).
– Ponudnik ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije.
– Ponudnik na dan 31. 12. 2005 ne
sme biti v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99, 97/99, 50/02 in 93/02).
– Ponudnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega
ali lokalnega proračuna. Vsi univerzitetni
inkubatorji, ki so pridobili sredstva Phare
ne smejo uveljavljati stroškov, ki nastajajo v času veljavnosti pogodbe iz naslova
Phare.
– Ponudnik nima neporavnanih obveznosti do države.
Prejemniki, ki so gospodarske družbe,
so dolžni upoštevati načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki, zato mora
prejemnik za vsa naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek, ki
je določen v trenutno veljavnem Zakonu
o izvrševanju proračuna RS za oddajo naročil male vrednosti, pridobiti najmanj 3
ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o investiciji. V primeru neupoštevanja tega načela, lahko pride do
zavrnitve zahtevka za izplačila oziroma
prekinitve pogodbe.
V primeru, da ni možno pridobiti več kot
1 ponudbo, je prejemnik dolžan smiselno
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uporabiti določila Zakona o javnih naročilih
za take primere.
Vsa dokazila ali izjave morajo biti v
originalu ali z označbo »kopija je enaka
originalu« in ne smejo biti starejša od 60
dni od dneva, ki je določen kot rok za oddajo ponudbe.
B) Kadrovska zasedba
Ponudnik mora predložiti izpolnjen
obrazec o kadrovski strukturi iz katerega
bo razvidno število zaposlenih in usposobljenost kadra znotraj univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki
bodo opravljali svetovalne, promocijske
in druge storitve povezane z dejavnostjo
predinkubiranja za študente, profesorje in
asistente na Visokošolskih zavodih (Priloga št. P-V).
C) Drugi pogoji
C.1.) Ponudnik mora predložiti podatke
o delovanju univerzitetnega podjetniškega
inkubatorja za vsa leta delovanja vključno
z obdobjem januar – julij 2006, in sicer o:
– območju, ki ga univerzitetni inkubator
pokriva (regijska pokritost, število študentov za vsa leta delovanja);
– ključnih projektih;
– številu vključenih podjetij oziroma
podjetniških skupin (realizirane podjetniške ideje) v univerzitetni podjetniški inkubator in obdobje vključitve/mesec in leto,
število izstopov podjetij po posameznih
letih;
– številu opravljenih svetovanj za vključena podjetja v univerzitetni podjetniški
inkubator in izvedenih R&R projektov podjetij vključenih v univerzitetni podjetniški
inkubator merjeno v urah;
– številu mednarodnih projektov na
katerih univerzitetni podjetniški inkubator
sodeluje ter številu projektov sodelovanja
z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in
regijami ter drugimi institucijami podpornega okolja;
– nazivu projektov na katerih univerzitetni podjetniški inkubator sodeluje oziroma Katere strokovnjake iz gospodarstva
vključujete (Priloga št. P-VI).
C.2.) Ponudnik mora predložiti seznam
institucij znanja s katerimi sodeluje in podpisane izjave o sodelovanju z institucijami
znanja s strani odgovorne osebe (Priloga
št. P-VII).
C.3.) Ponudnik mora k ponudbi predložiti izvedbeni akcijski načrt izvajanja
aktivnosti, vključno s stroški delovanja in
stroški storitev, pričakovanimi rezultati ter
poročilo o delu (Priloga št. P – VIII).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
VI. Merila za izbor ponudnikov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnje
vale prijavne pogoje za kandidiranje in
bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila razpisna komisija. Razpisna komisija bo ocenila predložen Akcijski
načrt s pričakovanimi rezultati ter poročilo
o delu na podlagi naslednjih ocenjevalnih
meril:
Kakovost predstavljenega akcijskega
načrta in pričakovanih rezultatov ter poročila o delu
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Merilo

1 Akcijski načrt (jasnost načrta
izvedbe aktivnosti, terminski
načrt- mejniki, rezultati, predstavitev indikatorjev merjenja:
število izvedenih delavnic, št.
projektov z gospodarstvom,
št. vključenih strokovnjakov iz
gospodarstva v delovanje inkubatorja, št. izvedenih svetovanj, izvedene promocijske
aktivnosti...) 0-30 točk
2 Finančni načrt (transparentnost finančne konstrukcijerealna ocena višine predvidenih stroškov prikazana po
vrstah stroškov za izvajanje
aktivnosti, transparenten izkaz upravičenih stroškov glede na predlagane aktivnosti)
0-20 točk
3 Usposobljenost za izvedbo
akcijskega načrta (prostorska
in tehnična infrastruktura, kadrovska zasedba/ svetovalni
team, povezava z drugimi institucijami znanja, povezava
s strokovnjaki iz gospodarstva, organizacijska struktura) 0-20 točk
4 Poročilo o delu (doseganje
merljivih rezultatov- povečanje informiranosti študentov
na območju, ki ga pokriva inkubator; rast podjetniške skupine glede na število študentov, realizacija podjetniških
pobud...) 0-30 točk
Skupaj

Najvišje
število
točk

Naročilo zajema naslednje sklope:
Sklop

Opis blaga

Sklop 1

Komunikacijska in računalniška oprema

Sklop 2

30

20

20

30
100

Maksimalno število točk je skupaj 100.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje določene s tem razpisom ter dosegli
60 točk.
VII. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: petra.drobne@japti.si.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si
ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni dan
do 14. ure (tel. 01/589-18-96).
IX. Predvideni datum objave javnega razpisa: besedilo najave objave javnega razpisa je le informativno ter se lahko razlikuje
od uradnega besedila, ki bo objavljeno v
Uradnem listu RS predvidoma do konca avgusta 2006.
JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-21153/06
Prleška razvojna agencija, giz, Prešernova 2, 9240 Ljutomer, objavlja
javni razpis
za naročilo blaga – komunikacijske,
računalniške in programske opreme
v okviru Nacionalnega programa Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija,
Vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu«
(One stop shop).
Vabimo vas k oddaji ponudbe po odprtem
lokalnem razpisu, postopek bo potekal po
določilih priročnika GGAPPI.
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Količina

– Multifunkcijska naprava

2 kom

– Osebni računalnik

2 kom

– Strežnik

2 kom

– Video projektor

2 kom

Programska oprema
– Programska oprema za podporo pisarniškemu poslovanju

2 licenci

– Programska oprema za podporo optičnemu branju in elektronskemu arhiviranju dokumentov

2 licenci

Podrobnejša specifikacija, ostali pogoji
razpisa ter navodila ponudnikom so navedeni
v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko prejmete
po elektronski ali navadni pošti. Če želite prejeti razpisno dokumentacijo, pošljite povpraševanje na elektronsko pošto: pra@siol.net
ali na naslov: Prleška razvojna agencija, giz,
Prešernova 2, 9240 Ljutomer.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Prleška razvojna agencija, giz,

Peter Beznec (pero@prlekija.com) in Klaus
Požgan (klaus@prlekija.com) najkasneje do
20. 8. 2006 do 14. ure.
Ponudbe pričakujemo v slovenskem jeziku na naslovu: Prleška razvojna agencija,
giz, Prešernova 2, 9240 Ljutomer, do 23. 8.
2006 do 14. ure.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 02/585-13-40.
Prleška razvojna agencija, giz

Ob-21130/06
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1.1 Stanovanje št. 1 v skupni izmeri
72,90 m2 v 1. nadstropju objekta Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena znaša
13,900.000 SIT.
1.2 Stanovanje št. 8 v skupni izmeri
84,90 m2 v 2. nadstropju objekta Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena znaša
15,500.000 SIT.
1.3 Turistični apartma št. 2 v skupni izmeri 29,61 m2 v pritličju Vile Golf v Rogaški
Slatini. Izklicna cena 10,000.000 SIT.
1.4 Turistični apartma št. 13 v skupni izmeri 25 m2 v 1. nadstropju Vile Golf v Rogaški Slatini. Izklicna cena 8,400.000 SIT.
1.5 Turistični apartma št. 37 v skupni
izmeri 53,80 m2 v 1. nadstropju in mansardi
Vile Golf v Rogaški Slatini. Izklicna cena
14,900.000 SIT.
1.6 Zasedene bivalne enote v nastanitvenem centru AA Lipa, na Celovški 264 v
Ljubljani, in sicer:
– Enota št. 422 v skupni izmeri 19,22 m2
v 4. nadstropju objekta. Izklicna cena znaša:
5,200.000 SIT.
– Enota št. 537 v skupni izmeri 19,22 m2
v 5. nadstropju objekta. Izklicna cena znaša:
5,200.000 SIT.
– Enota št. 638 v skupni izmeri 19,22 m2
v 6. nadstropju objekta. Izklicna cena znaša:
5,200.000 SIT.
– Enota št. 902 v skupni izmeri 19,22 m2
v 9. nadstropju objekta. Izklicna cena znaša:
5,200.000 SIT.
– Enota št. 1111 v skupni izmeri 19,22 m2
v 11. nadstropju objekta. Izklicna cena znaša: 5,200.000 SIT.
2. Podatki o nepremičnini
Nepremičnine, opisane pod točko 1.1 do
1.5 so proste bremen in najema. Nepremičnine opisane pod točko 1.6 so proste
bremen in zasedene z najemniki.

Ogled vseh nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Branko Arnšek, Spekter d.o.o. Trbovlje, tel. 03/56-33-014.
3. Trajanje razpisa
Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo svoje pisne ponudbe priporočeno v
zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj
– Ponudba« na naslov: Spekter d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje, najkasneje do 4. 8.
2006. Pri odpiranju prispelih ponudb po pošti bo upoštevan datum na poštnem žigu.
Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 1. 9. 2006.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene in na
dan objave razpisa nimajo dolga pri družbi
Spekter.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, davčno številko, matično številko, ponujeni znesek,
navedbo nepremičnine, plačilne pogoje in
številko transakcijskega računa ponudnika.
Nepremičnine prodajamo po sistemu videno-kupljeno.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu
RS in fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, pravne osebe izpisek iz sodnega
registra.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun Spekter d.o.o. številka
26330-0012666385 pri BZ d.d. Trbovlje, s
pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
od izklicne cene ne bodo obravnavane.
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Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v
8 dneh po prejemu predloga pogodbe, preostanek kupnine pa plačati najkasneje v 30
dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec ne bo
sklenil pogodbe ali plačal preostanka kupnine v roku, se šteje da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa zadržimo.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo:
– ponudil višjo ceno nepremičnine,
– ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za
prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo
izvedena v roku enega tedna po plačilu kupnine.
Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem
razpisu ni zavezan.
Spekter d.o.o.
Ob-21131/06
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
poslovnih prostorov
1. Predmet prodaje:
1.1 Poslovni prostor v skupni izmeri 92,93 m2, v visokem pritličju objekta
Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena
24,600.000 SIT.
1.2 Poslovni prostor v skupni izmeri 36,25 m2, v 1. nadstropju objekta Cesta zmage 35b, Zagorje. Izklicna cena
7,340.000 SIT.
1.3 Poslovni prostor v skupni izmeri
21 m2, v pritličju objekta Cesta zmage 19,
Zagorje. Izklicna cena 2,450.000 SIT.
1.4 Poslovni prostor v skupni izmeri
99,16 m2, v pritličju objekta Medijske toplice
bb, Izlake. Izklicna cena 4,100.000 SIT.
1.5 Poslovni prostor v skupni izmeri
32,50 m2, v pritličju objekta Cesta zmage
39, Zagorje. Izklicna cena 5,570.000 SIT.
1.6 Poslovni prostor v skupni izmeri
47,05 m2, v pritličju objekta Cesta zmage
39, Zagorje, s pripadajočim zemljiščem. Izklicna cena 11,260.000 SIT.
1.7 Poslovni prostor v skupni izmeri
21,65 m2, v pritličju objekta Cesta zmage
35a, Zagorje. Izklicna cena 4,880.000 SIT.
1.8 Poslovni prostor v skupni izmeri
119,80 m2, v pritličju objekta Šuštarjeva kolonija 42, Trbovlje. Izklicna cena 17,500.000
SIT.
2. Podatki o nepremičnini
Nepremičnine, opisane pod točko 1.1 do
1.4 so proste bremen in najema. Nepremičnine opisane pod točko 1.5 do 1.8 so proste
bremen in zasedene z najemniki. Najemniki
imajo pri izbiri ponudnika predkupno pravico.
Ogled vseh nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Branko Arnšek, Spekter d.o.o. Trbovlje, tel. 03/56-33-014.
3. Trajanje razpisa
Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo svoje pisne ponudbe priporočeno v
zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj
– Ponudba« na naslov: Spekter d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje, najkasneje do 4. 8.
2006. Pri odpiranju prispelih ponudb po pošti bo upoštevan datum na poštnem žigu.
Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 1. 9. 2006.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične
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osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene in na
dan objave razpisa nimajo dolga pri družbi
Spekter.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, davčno številko, matično številko, ponujeni znesek,
navedbo nepremičnine, plačilne pogoje in
številko transakcijskega računa ponudnika.
Nepremičnine prodajamo po sistemu videno-kupljeno.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe izpisek iz sodnega
registra.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun Spekter d.o.o. številka
26330-0012666385 pri BZ d.d. Trbovlje, s
pripisom namena nakazila: Varščina za zbiranje ponudb.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
od izklicne cene ne bodo obravnavane.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v
8 dneh po prejemu predloga pogodbe, preostanek kupnine pa plačati najkasneje v 30
dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec ne bo
sklenil pogodbe ali plačal preostanka kupnine v roku, se šteje da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa zadržimo.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo:
– ponudil višjo ceno nepremičnine,
– ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za
prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo
izvedena v roku enega tedna po plačilu kupnine.
Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem
razpisu ni zavezan.
Spekter d.o.o.
Št. 363-10/05-124
Ob-20779/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja stavbe v Mozlju, ki stoji na
parc. št. 245.S in 783/94, obe k.o. Mozelj,
v izmeri 996 m2. Objekt je nezaseden in je
dotrajan.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
5,448.106,03 SIT, od tega 2,420.000 SIT
ocenjena vrednost nepremičnine, stoječe na
parc. št. 245.S in 783/94, obe k.o. Kočevje, 2,726.065 SIT komunalni prispevek in
302.041,03 SIT stroški postopka.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obse-
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gajo stroške parcelacije, cenitve ter stroške
postopka do objave javnega razpisa.
Kupcu bo v primeru nadomestne gradnje
v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja upoštevan poravnani komunalni prispevek v navedeni višini glede na izmerjene
površine neto tlorisne površine obstoječega
objekta.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik
takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi
dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite
zamudne obresti. Če se pogodba razdre z
odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS dne 21. 7. 2006, tako, da
se rok za oddajo prijav izteče 4. 8. 2006.
Za pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki
bodo oddane s priporočeno pošto najkasneje do vključno 4. 8. 2006 na naslov: Občina
Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na
zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino)
– Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo
potrdilo o plačilu varščine.
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7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Ob-21016/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV
6/02, 1/03), in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2006(Uradni vestnik
MOV, št. 20-b/04, 21/05, 9/06, 16/06) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Velenje v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa:
– podpore za delovanje strokovnih društev,
– sofinanciranje osemenjevanja živine s
semenom mesnih pasem goveda ter zdravljenje metljavosti,
– sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe,
– sofinanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij,
– sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme na kmetijah,
– izobraževanje kmetovalcev,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– demonstracijski poskusi,
– pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
na kmetijah,
– agromelioracije.
II. Podpore za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina sredstev: 636.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju
Mestne občine Velenje,
– finančno ovrednoten program dela,
– pri dodeljevanju sredstev se upošteva
tudi število članov z območja MO Velenje.
Višina sofinanciranja: do 10% finančno
ovrednotenega programa.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj - Javni razpis - Podpore društvom«.
III. Sofinanciranje osemenjevanja živine
s semenom mesnih pasem goveda ter zdravljenje metljavosti
Okvirna višina sredstev: 350.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve osemenjevanja živine in zdravljenja metljavosti v kmečki reji z območja Mestne občine Velenje, na podlagi seznama
kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili
zgoraj navedeni storitvi, s priloženimi fotokopijami potrdil o osemenitvi ali zdravljenju
metljavosti;
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– kmetijski pridelovalci z območja Mestne občine Velenje, ki na podlagi opravljenega strokovnega izobraževanja (in s tem
pridobljene koncesije) sami osemenjujejo
lastno živino, s priloženimi računi za seme;
– kmetijski pridelovalci z območja Mestne občine Velenje na podlagi računa, ki ga
izda pooblaščena organizacija, ki opravlja
storitve osemenjevanja živine ali zdravljenja
metljavosti;
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
Višina sofinanciranja:
– do 50% vrednosti opravljene storitve,
ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem
živine z območja Mestne občine Velenje;
– 100% vrednosti cene semena oziroma maksimalno višina, ki jo doseže 50%
vrednosti opravljene storitve pooblaščene
osemenjevalne organizacije, v primerih, ko
si kmetijski pridelovalci sami osemenjujejo
živino.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Osemenjevanje«.
IV. Sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe
1. Okvirna višina sredstev: 1,400.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve zakola/odkupa živine za rejce živine
z območja Mestne občine Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so
jim opravili storitev zakola/odkupa, s priloženimi potrdili o opravljenem zakolu/odkupu;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve zakola živine;
– kmetijski pridelovalci, ki jim storitev odvoza, zakola in dostave mesa opravlja kmetijska zadruga. Kmetijska zadruga posreduje
MO Velenje seznam upravičencev s priloženimi računi za opravljeno storitev zakola;
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve zakola živine pooblaščene organizacije.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Zakol živine«.
V. Sofinanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni kmetijski pridelovalci z območja MO Velenje, ki so se
odločili za ekološko kmetovanje, na podlagi
računov za stroške promocije in trženja pridelkov in izdelkov,
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti stroškov oziroma največ 50.000 SIT na
posameznega upravičenca.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Promocija in trženje«.
VI. Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 2,350.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in najemniki (priložena najemna pogodba) kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno prebivališče v
Mestni občini Velenje,
– prosilec mora rediti najmanj 0,2
GVŽ/ha oziroma mora obdelovati najmanj
1 ha kmetijskih zemljišč, kar je razvidno
iz programa, ki ga za kmetijo pripravi KGZ
Celje, Izpostava Velenje,
– prosilec za isti namen naslednja 3 leta
ne more ponovno kandidirati,
– upoštevajo se računi za nakup opreme
od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 20% vrednosti investicije oziroma največ 200.000 SIT na
posameznega upravičenca.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Tehnološka oprema«.
VII. Izobraževanje kmetovalcev
1. Okvirna višina sredstev: 450.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni izvajalci in
organizatorji izobraževalnih programov na
podlagi potrjenih oziroma že izvedenih programov izobraževanja, ob predložitvi seznama udeležencev izobraževanj z območja
MO Velenje;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
organizira in izvaja izobraževanje za kmetijske pridelovalce, z območja Mestne občine
Velenje;
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
posameznika
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Izobraževanje«.
VIII. Sofinanciranje analize zemlje in
krme
1. Okvirna višina sredstev: 194.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve analize krme in zemlje za lastnike
in najemnike (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
v Mestni občini Velenje, na podlagi seznama
kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili
storitev analize, s priloženimi potrdili o opravljeni analizi;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve analize krme in zemlje za
lastnike in najemnike (priložena najemna
pogodba) kmetijskih zemljišč, z območja
Mestne občine Velenje
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
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lja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Analize«.
IX. Regresiranje testiranja škropilnic
1. Okvirna višina sredstev: 200.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
testiranje škropilnic za lastnike in najemnike (priložena najemna pogodba) kmetijskih
zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili storitev
testiranja, s priloženimi potrdili o opravljenem testiranju;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja testiranje škropilnic, z območja Mestne občine Velenje,
– upoštevajo se računi za opravljeno storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Škropilnice«.
X. Demonstracijski poskusi
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki izvajajo
poskuse za lastnike in najemnike (priložena
najemna pogodba) kmetijskih zemljišč, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,
na podlagi računov, iz katerih je razviden
namen poskusa;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računov, iz katerih je razviden namen poskusa,
z območja Mestne občine Velenje;
– upoštevajo se tudi računi za opravljeno
storitev od 15. 10. 2005 do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve na podlagi računov
upravičenih stroškov (stroški demonstratorja, materiala, orodja) oziroma največ 50.000
SIT na posameznega upravičenca.
4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Demonstracijski poskusi«.
XI. Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 300.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do pomoči so upravičeni oškodovanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
v Mestni občini Velenje, in sicer tisti, ki so
utrpeli večjo škodo zaradi naravne nesreče
(požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi,
večji napadi škodljivcev).
Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini
sprejme kolegij uprave Mestne občine Velenje na podlagi:
– vloge prosilca,
– mnenja sodnega cenilca za področje
kmetijstva o višini škode in stopnji poškodovanosti,
– predloga Urada za gospodarstvo in finance Mestne občine Velenje.
3. Višina sofinanciranja: do 10% višine
škode oziroma največ 300.000 SIT na posameznega upravičenca.
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4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Naravne nesreče«.
XII. Agromelioracije
1. Okvirna višina sredstev: 1,500.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, fizične in pravne osebe, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v MO
Velenje.
Zahtevek je sestavljen iz:
– predhodnega ureditvenega programa
s prikazom poteka del in predračunsko vrednostjo, ki ga pripravi KGZ Celje, Izpostava
Velenje,
– dokumentacije k vlogi, ki obsega mapno kopijo z vrisanim načrtom območja urejanja zemljišč in zemljiškoknjižni izpisek,
– originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za opravljeno investicijo,
– upoštevajo se tudi računi za opravljeno
storitev ali nakup materiala od 15. 10. 2005
do 13. 10. 2006.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti investicije.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Agromelioracije«.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma
izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
Upravičenci morajo za posamezne namene podati izjavo, da niso pridobili sredstev
iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma priložiti ustrezno dokumentacijo
in navesti, koliko sredstev so za določen
namen že pridobili.
Upravičenec, ki je za določen namen že
prejel državno pomoč v razpisani višini, ne
more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem
sektorju (2000/C 28/02).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje
– sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletni prostori, soba št. 10).
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-90
(Mojca Kodrič), ali v prostorih Mestne občine
Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, V.
nadstropje, pisarna št. 67.
XV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva:
Za namene iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena do 31. 12. 2006.
XVI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
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– za vse ukrepe, razen ukrepa pod točko
XI., se vlagajo vloge s predpisanimi prilogami najkasneje do 13. 10. 2006,
– za ukrep pod točko XI. rok za oddajo
vloge s predpisanimi prilogami ni določen,
vendar morajo biti vloge vložene najkasneje
do 15. 12. 2006.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni Mestne občine Velenje ali poslane po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za
gospodarstvo in finance, Titov trg 1, 3320
Velenje.
XVII. Poraba sredstev
V primeru porabe sredstev za določen
namen pred 30. 11. 2006 se ostale vloge
zavrnejo.
XVIII. Obravnava vlog:
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v MO Velenje, ki jo imenuje
župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog
komisije odločal župan MO Velenje.
Odpiranje vlog:
– za vse ukrepe, razen ukrepa pod točko
XI. – 17. 10. 2006,
– za ukrep pod točko XI. bo vloge obravnaval kolegij uprave MO Velenje na svoji
redni seji takoj po prejemu vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni
od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in
finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
XIX. Sklenitev pogodbe: medsebojne
obveznosti med Mestno občino Velenje in
upravičencem se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Velenje
Ob-21195/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 8.
člena Statuta Mestne občina Maribor (MUV
št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02,
6/04, 13/04 in 26/05), Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe na območju Mestne
občine Maribor
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet in območja na katerem bodo
podeljene koncesije:
– Bresternica–Gaj koncesija splošne
medicine, zobozdravstvenega varstva odraslih;
– Razvanje koncesija splošne medicine,
zobozdravstvenega varstva odraslih;

Stran

5846 /

Št.

76-77 / 21. 7. 2006

– Brezje-Dogoše-Zrkovci koncesija splošne medicine, zobozdravstvenega varstva
odraslih;
– Limbuš zobozdravstveno varstvo odraslih v prostorih zdravstvenega doma Limbuš, Lackova cesta 269, Limbuš;
– Zdravstvena postaja Tezno koncesija
splošne medicine, zobozdravstvenega varstva odraslih; v prostorih Zdravstvene postaje Tezno, Ptujska cesta 184, pod pogojem
odkupa prostorov;
– Pobrežje – območje ob Ulici Veljka Vlahoviča koncesija splošne medicine, zobozdravstvenega varstva odraslih;
– Metava-Ruperče-Grušova, koncesija
splošne medicine;
– Malečnik – Ruperče koncesija zobozdravstveno varstvo odraslih;
– Pekre koncesija splošne medicine;
– Košaki koncesija splošne medicine;
– Melje koncesija splošne medicine.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: pričetek najkasneje v enem letu po podpisu
pogodbe med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudniki za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske
dejavnosti);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6. da izhaja iz obstoječe mreže javne
zdravstvene službe na območju Mestne občine Maribor.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske
dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi;
6. da izvajalec dejavnosti pri pravni osebi
izhaja iz obstoječe mreže javne zdravstvene
službe na območju Mestne občine Maribor.
6. Kriteriji in merila za izbiro:
– opravljena specializacija na prijavljanem področju: 25 točk;
– dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
– trajanje zaposlitve v javnem zavodu
(ali pri koncesionarju) na območju Mestne
občine Maribor na delovnem področju za
katerega oddaja ponudbo: posamezno leto
1 točka;
– število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 5 točk na 1000 opredeljenih pacientov;
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– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001–2005: maksimalno število točk 5 (za vsako leto ena točka).
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor do 20. 8. 2006.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije »predmet
razpisa« (npr. splošna medicina),
– naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis« je lahko
samo ena vloga.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo obveščeni v
10 dneh po prejemu vse, v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, navedene
dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo mestna občina
Maribor s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Maribor, v
Referatu za zdravstvo in socialno varstvo
Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 331/III. Dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo v Referatu za zdravstvo in socialno varstvo Mestne
uprave Mestne občine Maribor, Ulica heroja
Staneta 1.
Mestna občina Maribor

Javne dražbe
Ob-20991/06
Občina Kamnik objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišča parc. št. 825/3
k.o. Volčji Potok
a) Zemljišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji
Potok je veliko 15.822 m2, nahaja se v poselitvenem območju in je po družbenem planu
predvideno za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Prodaja se kot celota.
b) Izklicna cena za zemljišče je 33.549
SIT/m2 (140 EUR/m2).
Izklicna cena ne zajema davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 1,000.000 SIT.
c) Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun številka
01243-0100002257. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo.
Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
d) Javna dražba bo v petek 11. 8. 2006
ob 11. uri na občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, v pritličju v sobi št. 17.

e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah za takšne osebe omogočajo
prisilni predpisi RS), morajo najkasneje do
vključno 8. 8. 2006, vplačati varščino v višini
50,000.000 SIT na TRR Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, sklic: 722100-7000, ki
se vodi pri Banki Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe. Pravočasno plačilo varščine je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti, ki
želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti komisiji za
izvedbo dražbe, če so fizične osebe, potrdilo
o državljanstvu RS oziroma EU, če so pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.
f) Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 30 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v pogodbenem roku, se šteje
da od ponudbe odstopa in se iz položene
varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti
Občina Kamnik.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe pozove dražitelja, ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za
ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Vse informacije v zvezi z razpisom in
idejno zasnovo poselitve lahko dobite pri
Bojanu Mlakarju, tel. 01/831-81-18 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Občina Kamnik
Ob-21038/06
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), 102. člena Statuta Občine
Piran ter sklepov Občinskega sveta Občine Piran št. 4780-51/06, št. 4780-51/06, št.
4780-146/06, št. 46502-60/06, vse z dne
6. 7. 2006, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339, e-mail:
obcina.piran@piran.si.
II. Opis predmetov prodaje:
1. Kompleks nepremičnin v Fiesi: del
nepremičnine parc. št. 79/6 k.o. Portorož
in del parc. št. 64/1 k.o. Portorož, skupne
izmere ca. 3484 m2, za izhodiščno ceno
175,250.000 SIT (731.306,00 EUR).
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2. Kompleks nepremičnin 'Pod anteno', na območju Belega Križa Piran: nepremičnine parc. št. 1015, 1016, 1017/1,
1017/2, 1018, 1019, vse k.o. Portorož, skupne izmere 12.180 m2, za izhodiščno ceno
812,250.000 SIT (3,389.460 EUR).
3. Del nepremičnine parc. št. 79/8
k.o. Portorož, izmere ca. 1364 m2 (Fiesa), za izhodiščno ceno 60,250.000 SIT
(251.419, 00 EUR).
4. Nepremičnina parc. št. 184/2 k.o. Portorož (Fiesa): njiva izmere 750 m2, izhodiščna cena znaša 27,300.000 SIT (113.932
EUR).
Nepremičnina nima urejenega dovoza in
dostopa.
5. Nepremičnina parc. št. 1694 k.o. Portorož (Portorož): sadovnjak izmere 666 m2,
za izhodiščno ceno 26,000.000 SIT (108.496
EUR).
Nepremičnina nima urejenega dovoza,
do nje se dostopa preko pešpoti.
6. Parc. št. 7560/3 k.o. Portorož in del
nepremičnine parc. št. 7569/1 in (Seča),
skupne izmere ca. 840 m2, za izhodiščno
ceno 36,000.000 SIT (150.225 EUR).
7. Nepremičnina parc. št. 2995/47 k.o.
Sečovlje (Sečovlje): njiva izmere 720 m2,
za izhodiščno ceno 32,500.000 (135.620
EUR).
8. Nepremičnina parc. št. 2998/14
k.o. Sečovlje (Sečovlje): vinograd izmere
526 m2, za izhodiščno ceno 21,750.000
(90.761 EUR).
9. Del nepremičnine parc. št. 7636/11
k.o. Portorož (Seča), izmere 691 m2, za
izhodiščno ceno 25,400.000 SIT (105.992
EUR).
10. Nepremičnina parc. št. 7636/14 k.o
Portorož (Seča): sadovnjak izmere 351 m2
in njiva izmere 389 m2, za izhodiščno ceno
27,250.000 SIT (113.712 EUR).
11. Nepremičnina parc. št. 7636/15 k.o.
Portorož (Seča): vinograd izmere 217 m2,
sadovnjak izmere 226 m2 in njiva izmere
250 m2, za izhodiščno ceno 25,500.000 SIT
(106.410 EUR).
12. Nepremičnina parc. št. 7636/16 k.o.
Portorož (Seča): vinograd izmere 301 m2,
sadovnjak izmere 207 m2 in njiva 229 m2, za
izhodiščno ceno 27,250.000 SIT (113.712
EUR).
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 250.000 SIT.
IV. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe
se zvočno snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri Banki
Slovenije v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu kupnine
v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
V primeru, da so predmet prodaje zemljišča, katerih parcelacija še ni zaključena, bo
vknjižba kupca kot lastnika možna po skle-

Št.

nitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi, kateri
bo sklenjen po pravnomočnosti odločbe o
parcelaciji.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo organizirana v četrtek, 10. 8. 2006 v
prostorih Občine Piran, v dvorani Domenica
Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran, s pričetkom
ob 9. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev od dneva
objave javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
IX. Varščina: ponudniki morajo do srede
9. 8. 2006 vplačati varščino, ki znaša 10%
vrednosti (posamezne) nepremičnine oziroma predmeta prodaje na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran
št. 01290-0100005871 pri Banki Slovenije
s sklicem 00 2010-4780-55/06 za namen
javna dražba.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do srede, 9. 8.
2006 do 12. ure na naslovu organizatorja,
Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, v pritličju
stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le
tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občina Piran,
Urad za pravne zadeve (II. nadstropje), Tartinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o
plačilu cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, priročni zemljevid z označbo lokacij predmetov dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe in obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT (84 EUR) in se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran
št. 01290-0100005871, pri Banki Slovenije
za namen: razpisna dokumentacija za javno
dražbo.
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Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve
Občine Piran, tel. 05/67-10-351.
XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled nepremičnin, ki so predmet dražbe.
XIV. Drugi pogoji
V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje.
V kupnino ni vključen komunalni prispevek,
kakor tudi ne 20% DDV, ki bo obračunan na
izklicano ceno, niti niso vključene takse za
prenos lastništva.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 1 vsebuje:
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– klavzulo videno-kupljeno,
– določilo o obveznosti sklenitve urbanistične pogodbe.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 2 vsebuje:
– določilo o obvezni ustanovitvi stvarne
služnostne pravice dostopa in prevoza na
nepremičnini parc. št. 1017/1 in parc. št.
1017/2 k.o. Portorož, v korist vsakokratnega
lastnika parc. št. 1014 k.o. Portorož,
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– klavzulo videno-kupljeno.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 6 vsebuje:
– določilo o obvezni ustanovitvi stvarne
služnostne pravice dostopa na nepremičnini parc. št. 7569/1 k.o. Portorož, v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 7560/1 k.o.
Portorož,
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– klavzulo videno-kupljeno.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 3, 4, 5, 9 in 12 vsebuje:
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– klavzulo videno-kupljeno.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 10 in 11 vsebuje:
– določilo o obvezni ustanovitvi stvarne
služnostne pravice v korist upravljavca vodovodnega omrežja v breme nepremičnin
parc. št. 7636/14 in 7636/15 k.o. Portorož,
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– klavzulo videno-kupljeno.
Prodajna pogodba za predmet prodaje
št. 7, 8 vsebuje:
– odkupno in služnostno pravico prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture,
– soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev grebenske ceste,
– klavzulo videno-kupljeno.
Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve prav-
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nega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Občina Piran

Razpisi delovnih
mest
Ob-20780/06
II. osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje razpisuje naslednja prosta delovna mesta za:
– učitelja-ico razrednega pouka za
delo v OPB (delo za določen čas s polnim
delovnim časom za čas od 4. 9. 2006 do
31. 8. 2007),
– učitelja-ico nemščine in geografije
(delo za določen čas s polnim delovnim časom za čas od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007),
– učitelja-ico angleščine (delo za določen čas s polnim delovnim časom za čas od
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007),
– učitelja-ico slovenščine (delo za določen čas s polnim delovnim časom za čas
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – strokovni
izpit ni pogoj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na
naslov: II. osnovna šola Celje, Ljubljanska
46, 3000 Celje.
Kandidate-ke bomo obvestili o izboru v
zakonitem roku.
II. osnovna šola Celje
Št. 110-6/06-112
Ob-20781/06
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja javni
natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski upravi Občine Kočevje, Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja.
Usposabljal se bo po individualnem pripravnikovem programu, ki ga določa Pravilnik o
usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv.
Vrsta delovnega razmerja: za določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti, …):
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– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za prosto uradniško delovno
mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/-ke o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata/-ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
posebnih znanjih in sposobnostih.
Izbrani kandidat/-ka, 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.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se
bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila
na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/-ke pošljejo v roku 8 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ali dnevnemu časopisu, na spletni strani Ministrstva pristojnega
za upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s
pripisom: »Javni natečaj – pripravnik svetovalec III – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni v
roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu/-ki, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba

o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat/-ka bo delo opravljal/-a v
Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je zadolžena Majda Javoršek,
vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi Občine Kočevje,
tel. 01/893-82-22.
Občina Kočevje
Št. 110-3/06-153
Ob-20782/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
(Ur. l. RS, št. 4/05), Občina Kočevje razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Pokrajinski
muzej Kočevje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– da ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke,
– da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.
Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja muzeja
za mandatno obdobje.
Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v 15.
dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici, s
pripisom »Razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Kočevje – ne odpiraj« na naslov:
Občina Kočevje, Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 1101-54/2006/1
Ob-20789/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji referent v Zakladnici enotnega
zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit (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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem 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:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje dokumentacije o uporabi deviznih dobroimetij proračuna in posebnih deviznih transakcijskih računov,
– priprava manj zahtevnih dnevnih informacij s področja devizne likvidnosti proračuna c) vodenje baz podatkov za upravljanje
z deviznimi sredstvi proračuna ter priprava
in spremljanje napovedi deviznih denarnih
tokov proračuna in namenskih transakcijskih
računov, vključenih v sistem EZR države,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Zakladnici enotnega zakladniškega računa
države v Oddelku za upravljanje likvidnosti
proračuna, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji referent 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
1101-54/2006 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. 01/369-64-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-53/2006/1
Ob-20790/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji referent v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit (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,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem 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:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje vpisnika v upravnem postopku
na drugi stopnji,
– vodenje predpisanih evidenc ter na
njihovi podlagi pripravljanje poročil in informacij,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravni postopek na II stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Šmartinska
55, Ljubljana, v nazivu višji referent 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
1101-53/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
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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. 01/478-28-74.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-52/2006/1
Ob-20791/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za javno premoženje.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka izobrazba pravne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
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).
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 pred
ložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem 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,
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– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– priprava strokovnih mnenj na ožjem
delu delovnega področja,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za javno premoženje, Beethovnova
11, Ljubljana, v nazivu 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
1101-52/2006 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. 01/369-66-90.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Su 20/2006-7
Ob-20792/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
višji pravosodni sodelavec v službi za
alternativno reševanje sporov.
Delovno mesto pravosodni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec III,
višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov;
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil;
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela;
– priprava informacij s področja dela za
potrebe organa;
– opravljanje strokovnih del v pisarni za
alternativno reševanje sporov;
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
iz pristojnosti pravosodnega organa;
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– usklajevanje terminov za mediacijske
naroke;
– zapisovanje poravnav in druga strojepisna dela za potrebe mediacijskih postopkov;
– obveščanje bodočih mediatorjev o obzervacijah in komediacijah;
– vodenje mediacijskega arhiva;
– pomoč pri organizaciji izobraževanj za
mediatorje;
– ažuriranje adrem za mediatorje;
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI.),
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za javni natečaj
– višji pravosodni sodelavec v službi za alternativno reševanje sporov, Tavčarjeva 9,
Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2006-6
Ob-20793/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:

pravosodni sodelavec – vodja vpis
nika.
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa;
– delo s strankami;
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil;
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka;
– delo z zaseženimi predmeti (pregledovanje, sestavljanje seznamov, hramba, dostavljanje na glavno obravnavo in vračanje
oškodovancem po končanem postopku);
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil;
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih;
– izterjevanje sodnih taks;
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku;
– opravljanje drugih opravil, določenih s
Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del;
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja izobrazba (V.),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
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kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, za javni natečaj – pravosodni sodelavec – vodja vpisnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 149/2006
Ob-20794/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 23/05,
62/05, 75/05, 113/05, 32/06 – Uradni p.b.
(ZJU-UPB2), 21/06, 23/06, 62/06 in 68/06)
načelnica Upravne enote Grosuplje, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
referent v Oddelku za upravno notranje zadeve in kmetijstvo, v Referatu za
upravno notranje zadeve za določen čas,
čas nadomeščanja začasno odsotnega
javnega uslužbenca.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, na katerem se bo delo opravljalo glede na uradniški naziv referent III.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, opravljanje
enostavnih upravnih nalog in opravljanje
dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj srednjo strokovno
izobrazbo družboslovne, splošne, upravnoadministrativne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo o državljanstvu;
– fotokopijo zaključnega spričevala;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom in dvo
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na delovnem mestu referent, glede na uradniški naziv referent III, v prostorih Upravne
enote Grosuplje.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, v roki 8 dni
do dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Kadnidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem
listu. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na telefon 01/781-09-10 Urbas ali
Pajer.
Upravna enota Grosuplje
Št. 0241/2006
Ob-20992/06
Slovenska turistična organizacija objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor/direktorica Slovenske turi
stične organizacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom in drugimi predpisi, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri ali visoko šolo z magisterijem;
– imajo najmanj 8 let delovnih izkušenj
na področju turizma in najmanj 5 let na področju opravljanja vodstvenih ali vodilnih del
na tem področju;
– imajo vsestranske izkušnje ter operativno poznavanje vseh področij turističnih
segmentov;
– aktivno obvladajo slovenski jezik;
– obvladajo dva tuja jezika, pri čemer je
znanje angleškega jezika obvezno;
– imajo državljanstvo Republike Slovenije.
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Poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati svoji prijavi na javni razpis priložiti tudi naslednje
priloge:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave
glede delovne dobe, glede delovnih izkušenj
na splošno in še posebej glede izkušenj na
področju turizma in na področju opravljanja
vodstvenih ali vodilnih del na tem področju
ter opis del in nalog, ki so jih doslej opravljali;
– vizijo razvoja in program dela Slo
venske turistične organizacije, povezano
s strateškimi cilji razvoja slovenskega tu
rizma;
– dokazila:
– o državljanstvu (kopija potrdila MNZ
ali pristojne upravne enote),
– da iz kazenske evidence ne izhaja,
da je bil kandidat obsojen za kazniva dejanja (potrdilo MP – ne sme biti starejše od
30 dni),
– da ni v kazenskem postopku, ki ima
za posledico omejitev posameznih pravic
(originalno potrdilo Okrožnega sodišča po
stalnem prebivališču kandidata – ne sme biti
starejše od 30 dni),
– o izobrazbi (kopija diplome),
– o znanju tujih jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove, verificirane za učenje tujih jezikov...).
Izbranega kandidata bo, na predlog ministra, pristojnega za turizem, imenoval upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Izbrani kandidat bo imenovan na podlagi
javnega razpisa za štiri leta in je lahko, po
preteku, ponovno imenovan.
Kandidati naj svoje prijave, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami,
pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj
– javni razpis za direktorja Slovenske turistične organizacije«, in sicer v roku 8 dni po
objavi. Na zadnji strani ovojnice mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva zadnje objave
javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolno označene
prijave bodo izločene iz javnega razpisa in
neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru potrebe po dodatnih dokazilih
bodo kandidati pozvani k dopolnitvi svoje
vloge.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ne bo
izbran, se bo postopek za izbiro ponovil.
Slovenska turistična organizacija
Št. 110-20/2006-1
Ob-21005/06
V skladu z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS,
št. 32/06) Ministrstvo za finance, Carinska
uprava RS, Carinski urad Celje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta v Carinskem uradu Celje:
vodja službe v službi za splošne in
finančne zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III in II. Izbrani kandidat bo opravljal
naloge v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
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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, ki jih
morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit
opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, določene v 39. členu Zakona o carinski službi (Ur. l. RS, št. 56/99 in 57/04).
Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega študija (kopija
indeksa).
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– kopijo potrdila o trenutni izobrazbi in
kopijo potrdila o doseženi eno stopnji nižji
izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– kopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– kopijo dokazila o znanju tujega jezika,
– kopije potrdil o usposobljenosti za delo
z osebnim računalnikom,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati
z izkušnjami z vodenjem in poznavanjem
področja, za katerega kandidirajo (finančne in kadrovske zadeve). Pogoje, ki dajejo
kandidatom prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih
dokazil oziroma referenc ali na podlagi pogovora s kandidati.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim
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delovnim časom in poskusnim delom v trajanju 5 mesecev. Delo se opravlja na sedežu
Carinskega urada Celje, Kidričeva 36, Celje.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– vodenje, koordiniranje in nadziranje
dela službe,
– izvajanje kontrole pravočasnosti in
pravilnosti plačevanja obveznih dajatev in
finančno materialnega poslovanja carinskega urada,
– organiziranje in nadziranje izvajanje
predpisov pisarniškega poslovanja,
– pripravljanje in sodelovanje pri zahtevnejših analizah, informacijah, poročilih, drugih zahtevnejših gradivih ter priprava načrta
nabav, finančnega plana sredstev ter nadziranje njegovega izvrševanja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, s kratkim
življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter
trajanje le-teh na posameznih stopnjah izobrazbe), na naslov: Carinska uprava RS,
Carinski urad Celje, Kidričeva 36, 3102 Celje, s pripisom » za javni natečaj – ne odpiraj. 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 Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Igor Robar, tel.
03/297-40-10.
Carinska uprava RS,
Carinski urad Celje
Št. 264/2006
Ob-21017/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto za:
učiteljico/učitelja nemškega jezika in
podaljšanega bivanja za določen čas od
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
in prosto delovno mesto za:
učiteljico/učitelja razrednega pouka za
določen čas od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 1100-35/2006
Ob-21018/06
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Dunajska 22, Ljubljana, v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
inšpektor svetnik (m/ž) v Sektorju za šport (šifra javnega natečaja:
1100-35/2006).
Delovno mesto inšpektor svetnik
je uradniško delovno mesto. Javni(a)
uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu inšpektor svetnik.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:

– univerzitetna izobrazba družboslovne,
pedagoške ali športne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj v športu,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izobrazbo športne smeri in z višjo ravnijo
znanja angleškega jezika.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
– priprava potrebnih instrumentarijev za
opravljanje specializiranih nadzornih in drugih nalog na področju športa in na drugih
področjih dela,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzorstva.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Na delovno mesto lahko kandidirajo
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, pod pogojem, da
bodo omenjeni strokovni izpit opravile v roku
dvanajstih mesecev po sklenitvi delovnega
razmerja.
Kandidati morajo priložiti tudi dokazila
o višji ravni znanja angleškega jezika (to
se dokazuje s certifikatom, ki ga izda Državni izpitni center ali Filozofska fakulteta,
oziroma z drugim ustreznim certifikatom).
Kot ustrezno se šteje tudi dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
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– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport, Dunajska 22,
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:
Inšpektorat RS za šolstvo in šport (z označbo »za javni natečaj, šifra 1100-35/2006 in
navedbo delovnega mesta«), Dunajska 22,
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. 01/474-48-45, Vasilija Čerin.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Št. 1101-24/2006/1
Ob-21028/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04,
s spremembami; v nadaljevanju Uredba),
objavlja minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj
za zaposlitev
vodje splošne službe v Sekretariatu.
1. Delovno mesto Vodja Splošne službe je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih podsekretar in sekretar.
Javni uslužbenec bo naloge na tem delovnem mestu opravljal v nazivu podsekretar.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
delovnimi izkušnjami v državni upravi ter s
poznavanjem področja javnega naročanja v
državni upravi.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi prej
navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko 3.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku 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 ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS. Naslov za vlaganje prijav: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo
delovnega mesta vodja splošne službe v
sekretariatu˝.
Na podlagi 24. člena Uredbe, vse kandidate, ki bodo posredovali nepopolne prijave,
ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu, ki
je sodeloval v izbirnem postopku izda in
vroči sklep. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan med 10. in 11. uro
na tel. 01/478-47-97.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-34/2006-1
Ob-21134/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višji svetovalec v Direktoratu za ekonomske odnose s tujino, v Sektorju za
bilateralo.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu višji svetovalec III/II/I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece za univerzitetno izobrazbo,
– državni izpiti iz javne uprave.
Željena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– višja raven znanja nemškega in angleškega jezika;
– poznavanje mednarodnega gospodarskega okolja (prednost bodo imeli kandidati
z izkušnjami v mednarodnem poslovanju).
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– 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.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima
kandidat opravljen pravniški državni izpit, se
mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena
ZJU prizna del državnega izpita iz javne
uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga Krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11 (Jožica
Nagode),
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-154/2006
Ob-21155/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. in
59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 33/06) Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – za investicije v oddelku za gospodarsko infrastrukturo.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
2. Vrsta delovnega mesta: uradniško delovno mesto, za nedoločen čas. Naloge na
tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Ključna področja dela: sofinanciranje GJS
iz EU, zahtevni investicijski projekti s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti
ter uprave, zahtevni investicijski projekti s
področja stavbnih zemljišč, integralna infrastruktura.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
tehniške smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega poslo
vanja,
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– osnove obvladovanja rač. orodij, ki
jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus
Notes),
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika,
– vozniški izpit B kategorije,
– 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,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
– fotokopijo potrdila o znanju angleškega
ali nemškega jezika na osnovni ravni oziroma drugo ustrezno dokazilo,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu oziroma fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili iz 8. in 9. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da zoper
njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega poslovanja, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
5. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, v zaprti ovojnici z oznako »Javni natečaj višji svetovalec – ne odpiraj«), in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/49-81-331
pri Tatjani Koštomaj.
Občina Krško

Št. 110-146/2006-31111
Ob-21185/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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. 110-147/2006-31111
Ob-21186/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici.
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. 110-358/2006
Ob-21196/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
referent v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih
Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj srednjo izobrazbo upravne,
administrativne ali ekonomske smeri ali gimnazijo,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo enostavni
upravni postopki s področja referata za javni
red, prijavno odjavne zadeve.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
Poskusno delo je tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/201-56-97, Mojca
Maier.
Upravna enota Kranj
Št. 34-0020/06
Ob-21197/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
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,
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi 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:
– 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,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, 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
1101-56/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi pokličite na telefonsko številko 01/369-63-24 o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa na številko 01/369-60-10.
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 10004-1/2006/442
Ob-21214/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04, ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve), objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za investicije (delovno mesto šifra 81).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec
II in višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, gradbene, druge ustrezne tehnične smeri in druge ustrezne družboslovne
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal na delovnem mestu višji svetovalec:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja tehnološkega razvoja, mednarodnega strokovnega sodelovanja in načrtovanja
letnih in dolgoročnih planov gradnje s področja varstva okolja in biosfere,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izkušnjami pri vodenju projektov investicij infrastrukturnih objektov in poznavanjem zakonov in predpisov
s področja gradbeništva in cestogradnje,
predvsem Zakona o graditvi objektov ter
Zakona o javnih cestah.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic na
šifro 10004-1/2006«. Če je prijava poslana
priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročena izbranemu kandidatu drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Brigita Oberžan
(478-80-17) ali Tina Kokalj (478-80-57).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-21222/06
Svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi, na
podlagi 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi
Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 6/97 in 20/97) ter 24.
člena Statuta Zavoda za šport Zagorje ob
Savi razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju večjih organizacijskih enot,
– najmanj V. stopnja družboslovne, športne ali organizacijske smeri,
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– poznavanje športne problematike,
– izkušnje pri vzdrževanju športnih
objektov,
– izkušnje pri organizaciji športnih in kulturno-zabavnih prireditev.
Prijavi na razpis naj kandidati predložijo:
– kratek življenjepis,
– videnje delovanja zavoda,
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso v
kazenskem postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti od Ministrstva za pravosodje,
– fotokopijo delovne knjižice,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od objave.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni od zaključka razpisa.
Zavod za šport Zagorje
Ob-21306/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec, v Centru za izobraževanje
v pravosodju, v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM 247 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
organizacijske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89.
člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi 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 ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje 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. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– 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 upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– skrb za tekoče in redno obveščanje
o izobraževalnih oblikah v okviru CIP-a na
uradni spletni strani CIP-a.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
247.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21307/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
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32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec II, v Sektorju za logistiko,
Direktorat za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM
241 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89.
člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi 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 ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje 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 zah-
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teva 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. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– 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 upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
241.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-159/2006
Ob-21371/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
RS, za delo na področju organiziranega
klasičnega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj;
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
b) 2 prosti mesti pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani;
III. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,
b) 2 prosti mesti pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru;
IV. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zako-
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na o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v drugem odstavku 15. člena Zakona o državnem
tožilstvu.
K II/a, III/a, IV/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
K II/b, III/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-158/2006
Ob-21372/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
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. 110-157/2006
Ob-21373/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
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
Št. 419-2006
Ob-21156/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje objavljata na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije o soglasju na Program
oddaje nepremičnin - kletnih prostorov v
Splošni bolnišnici Celje, v zakup, po metodi
javne ponudbe, ki je bil sprejet na 67. redni
seji dne 30. 3. 2006 pod točko 6.6.
javno ponudbo
z zbiranjem ponudb za oddajo
nepremičnine v zakup
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Uporabnik in organizator postopka javne
ponudbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II. Opis predmeta oddaje v zakup
Neizdelani poslovni prostori v kletni etaži
Splošne bolnišnice Celje, v dokončani III.
gradbeni fazi na naslovu Oblakova 5, v površini 1746 m2, ki jih mora izbrani zakupnik
pred koriščenjem dokončati v skladu z Minimalnimi tehničnimi pogoji za finalizacijo,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Zakupnik lahko prostore oddaja v podzakup
za izvajanje dejavnosti v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Za zagotovitev uporabe prostorov mora
zakupnik pridobiti projektno in upravno dokumentacijo in opraviti dela, kar je vse predvideno z razpisno dokumentacijo.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: zakupna pogodba.
IV. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo za pripravo ponudbe dvignejo v Splošni
bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
tajništvo službe za investicije, preskrbo in
vzdrževanje vsak dan od 8. do 12. ure do
25. 8. 2006.
1. Izklicna cena nepremičnine
Izklicna cena začetne vrednosti zakupnine je 8,600.000 SIT, najnižji znesek, za
katerega je možno izklicno ceno zvišati, je
100.000 SIT.
Izklicna cena znižane zakupnine je 0,42
EUR/m2 mesečno, najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno zakupnine je 0,05 EUR.
Izklicna doba zakupa je največ 138 mesecev, najmanjše obdobje nižanja je 6 mesecev.
V izklicni ceni začetne vrednosti zakupnine in znižane zakupnine niso vsebovani
stroški elektrike, vode, ogrevanja, čiščenja,
in ostali stroški uporabe in upravljanja.
2. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako
Ne odpiraj – Javna ponudba, najkasneje do
dne 4. 9. 2006 do 12. ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo
in vzdrževanje.
3. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom kavcije v višini 10% od izklicne
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cene začetne zakupnine tj. varščino v višini
860.000 SIT, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št. 01100-6300109972, sklic
na št. 1827111-7141998-22900005.
Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani
komisije in z njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 15 dni vrne
tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa
se plačana kavcija všteje v ceno.
4. Način in rok plačila zakupnine: zakupnik tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v 30 dneh po odpiranju
ponudb. Plačilo začetne vrednosti zakupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na
transakcijski račun Ministrstva za zdravje št.: 01100-6300109972 sklic na št. 18
27111-7141998-22900005, pri čemer se
položena kavcija všteje v zakupnino. Plačilo celotne začetne vrednosti zakupnine v
roku 8 dni po podpisu pogodbe je bistvena
sestavina pravnega posla.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki IV. poglavja ne sklene
pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali
začetne zakupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – zakupodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti
že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev.
V. Drugi pogoji zakupa:
1. Kletni prostori s pripadajočim zemljiščem (dostop do objekta) se oddajajo po
načelu pokazano-videno-oddano.
2. Kletni prostori s pripadajočim zemljiščem bodo oddani zakupniku, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa,
ponudil najugodnejšo ponudbo v skladu z
merili, določenimi v razpisni dokumentaciji.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne cene ne vsebujeta nobenih
davščin.
4. Zakup vključuje investicijo zakupa v
zakupljene prostore, ki jo bosta zakupodajalec in upravljavec priznala v višini do 511
€/m2, pod pogojem, da bodo sredstva dejansko vložena.
VI. Pogoji za sodelovanje v postopku
oddaje kletnih prostorov v zakup po metodi
javne ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo izdelati v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
in izkazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev
in sposobnosti s potrdili in dokumenti v skladu z razpisno dokumentacijo.
VII. Postopek
1. Odpiranje ponudb bo potekalo v Splošni bolnišnici Celje, na naslovu Oblakova
ulica 5, Celje, sejna soba službe za investicijo, preskrbo in vzdrževanje, 4. 9. 2006,
ob 13. uri.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izklicno ceno zakupnine
ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni po
izbiri.
5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Drugo
Vlada RS ali Komisija za izvedbo postopka oddaje lahko s soglasjem predstojnika
postopek ustavi, in sicer vse do sklenitve
pravnega posla.
Vse informacije v zvezi s oddajo v zakup
in ogledom nepremičnin morebitni ponudniki

dobijo v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova
ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije,
preskrbo in vzdrževanje, tel. 03/423-30-62,
faks 03/423-37-55, po pošti ali po faksu do
25. 8. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-21166/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 04/06 – uradno
prečiščeno besedilo) določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja.
S 1. 8. 2006 prične s poslovanjem notar
Uroš Marguč, v Slovenskih Konjicah, Mestni trg 8.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-20795/06
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije
4, Celje.
2. Predmet prodaje so zemljišča v k.o.
Gojače in k.o. Selo, in sicer:
– parc. št. 624/7 v izmeri 116 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 624/6 v izmeri 157 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 626/1 v izmeri 260 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 626/5 v izmeri 83 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 741/2 v izmeri 66 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 765/4 v izmeri 180 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 765/2 v izmeri 42 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 740/2 v izmeri 12 m2 k.o. Gojače;
– parc. št. 37/14 v izmeri 47 m2 k.o.
Selo;
– parc. št. 37/6 v izmeri 223 m2 k.o.
Selo.
3. Izklicna cena:
– parc. št. 624/7 k.o. Gojače – 416.800
SIT;
– parc. št. 624/6 k.o. Gojače – 564.200
SIT;
– parc. št. 626/1 k.o. Gojače – 934.300
SIT;
– parc. št. 626/5 k.o. Gojače – 298.300
SIT;
– parc. št. 741/2 k.o. Gojače – 237.200
SIT;
– parc. št. 765/4 k.o. Gojače – 646.800
SIT;
– parc. št. 765/2 k.o. Gojače – 150.900
SIT;
– parc. št. 740/2 k.o. Gojače – 168.900
SIT;
– parc. št. 37/14 k.o. Selo – 89.100 SIT;
– parc. št. 37/6 k.o. Selo – 1,656.100
SIT.
V izklicno ceno davek ni vključen. Davek
in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Po izvedenem plačilu kupnine bo prodajalec izročil
kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vpis v
zemljiško knjigo.
5. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih.
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6. Pogoji sodelovanja:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe. V kolikor v postopku fizična
ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu
je obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju;
– pisne ponudbe morajo vsebovati: ime
in priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, ponujeno ceno, izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z
lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma
pooblaščenca.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v osmih dneh od dneva javne
objave na naslov: Družba za avtoceste v
republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
8. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja in razpolaga DARS d.d.
9. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko odda ponudbo zgolj za
eno zemljišče ali za več zemljišč;
– zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa o izbiri.
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove v določenem roku, se
šteje, da je od ponudbe odstopil;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine;
– merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobilo podrobnejše informacije na Izpostavi v Ljubljani, Dunajska 7 ali na tel.
01/300-99-85.
DARS d.d.
Ob-21029/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
in sklepa občinskega sveta Občine Gorenja
vas – Poljane št. 276 z dne 8. 6. 2006 Občina Gorenja vas – Poljane objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin na območju
gospodarske cone dobje

Št.

1. Predmet prodaje:
Prodaja 13 gradbenih parcel za gradnjo
na ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta za GC Dobje.
Nepremičnine so bremen proste,
zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno.
Javnega razpisa se lahko udeležijo pravne in fizične osebe, ki imajo svoj sedež
oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali v državah EU.
2. Namembnost objektov:
V skladu s sprejetim Občinskim lokacijskim načrtom za gospodarsko cono Dobje
(Ur. l. RS, št. 63/06) bo ureditveno območje gospodarske cone Dobje namenjeno za
proizvodne, storitvene, komunalne, trgovske
in gostinske dejavnosti ter za šport in rekreacijo pod pogojem, da dejavnosti nimajo
škodljivih in motečih vplivov na druge dejavnosti.
3. Površine:
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komunalne infrastrukture izdelani naslednji
priključki:
– vodovodni priključek (za vodovod in
hidrantno omrežje),
– priključek na kanalizacijo,
– cestni priključek,
– priključek na nizkonapetostno in visokonapetnostno elektro omrežje,
– priključek na omrežje zvez.
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu
z določili kupoprodajne pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča in je zajeta v prodajni
ceni zemljišča. V ceni zemljišča niso zajeti
prispevki za priklop na posamezna infrastrukturna omrežja, ki jih plača ponudnik
glede na projektirane parametre ob priklopih
za vsak posamezen objekt.
7. Plačila, roki gradnje, predaja zemljišč
Dinamika plačil je naslednja:
– 50% v 30 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe (v znesek se všteje tudi varščina),

Oznaka parcele

Površina

Katastrska občina

Zgornji plato

1
2
3
4
5
6

1521 m2
1346 m2
1314 m2
1321 m2
1068 m2
1284 m2

Dobje
Dobje
Dobje
Dobje
Dobje
Dobje

Spodnji plato

7
8
9
10
11
12
13

1210 m2
1281 m2
1188 m2
1391 m2
1591 m2
1698 m2
1939 m2

Dobje
Dobje
Dobje
Dobje
Dobje
Dobje
Dobje

Površine gradbenih parcel so okvirne in se
bodo natančneje določile ob parcelaciji pred
vložitvijo vlog za gradbena dovoljenja. Tako
ugotovljena odstopanja pri površini ne vplivajo
na pogodbena določila, saj se bo pri parcelaciji
ugotovljena morebitna razlika v površini uredila
z aneksom k osnovni kupoprodajni pogodbi.
V vsaki gradbeni parceli je določeno
območje stavbišča za postavitev objektov.
Predvideni objekti lahko obsegajo do 60%
območja gradbene parcele. Dopustno je
združevanje ali delitev gradbenih parcel.
4. Cena:
Cena za kvadratni meter stavbnega zemljišča znaša:
– zgornji plato – 65 EUR,
– spodnji plato – 60 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64
SIT). Davek (DDV) v ceno ni zajet in bo
strošek izbranega ponudnika.
5. Varščina
Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
vrednosti brez DDV na enotni zakladniški
račun št. 01227-0100007212 sklic na št.
715-2006 (namen: varščina – GC Dobje).
Varščina se šteje kot delno plačilo nakupa stavbnega zemljišča pri plačilu 1. obroka
kupnine. Dokazilo o plačilu varščine je obvezna priloga razpisne dokumentacije.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15
dni po izboru najugodnejših ponudnikov.
6. Ureditev komunalne infrastrukture
Do vseh gradbenih parcel v gospodarski
coni Dobje bodo v skladu z lokacijskim načrtom in projektno dokumentacijo za izgradnjo

– 50% v 30 dneh po izdani pravnomočni
odločbi o parcelaciji in sklenjenem aneksu h
kupoprodajni pogodbi.
Če ponudnik v ponudbi navede, da je
pripravljen celotno kupnino poravnati v 30
dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe, je
upravičen do popusta v višini 2% na pogodbeno vrednost.
Kupoprodajna pogodba se z zemljiško
knjižnim predlogom vloži v zemljiško knjigo
po plačilu celotne kupnine.
Nastop dejanske posesti na kupljenih zemljiščih bo možen po podpisu kupoprodajne
pogodbe, izvedbe parcelacije v naravi in
plačilu celotne kupnine.
Izbrani ponudniki bodo z gradnjo posameznih objektov lahko pričeli takoj, ko si
bodo pridobili gradbena dovoljenja.
Komunalna infrastruktura bo predvidoma
zgrajena do konca leta 2007.
Stroške parcelacije, sestave pogodbe in
vse stroške v zvezi z vknjižbo lastnine v zemljiški knjigi nosi prodajalec.
8. Odpiranje ponudb, izbor ponudnikov,
podpis pogodbe
Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
Občine Gorenja vas – Poljane, bo javno
odprla vse v roku prispele ponudbe. Morebitno prepozno prispele ponudbe bodo
brez odpiranja takoj vrnjene ponudnikom.
Ponudb, ki ne bodo sestavljene skladno
z 10. točko razpisa, komisija ne bo obravnavala.
Občina si pridržuje pravico, da imajo
ob enakovrednih ponudbah za posamezno
gradbeno parcelo, prednost nosilci moteče
dejavnosti na območju Občine Gorenja vas
– Poljane in tisti ponudniki, ki imajo svoj se-
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dež podjetja oziroma podružnice na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če se za posamezno parcelo javi le en
ponudnik. Prav tako si Občina Gorenja vas
– Poljane pridrži pravico, da za posamezno
parcelo brez dodatnih obrazložitev ne izbere
nobenega ponudnika.
Izbrani ponudniki so dolžni v 15 dneh po
pravnomočnosti sklepa o izboru z občino
skleniti kupoprodajno pogodbo.
Če po krivdi ponudnika pogodba ne bo
podpisana v roku iz prejšnjega odstavka, bo
Občina Gorenja vas – Poljane zadržala varščino, parcela pa se bo s sklepom dodelila
drugemu najugodnejšemu ponudniku oziroma prodala na naslednjem razpisu.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika in o izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno gradbeno parcelo obvestil vse ponudnike, ki so
sodelovali na javni ponudbi. Odločitev župana je dokončna.
9. Posebna določila
Izbrani ponudniki se bodo s kupoprodajno pogodbo zavezali, da bodo pričeli z
gradnjo v roku 2 let po podpisu kupoprodajne pogodbe. V nasprotnem primeru bo
ponudnik na pisni poziv Občine Gorenja
vas – Poljane dolžan vrniti zemljišče občini v last in posest s tem, da ima ponudnik
pravico do vračila kupnine brez obresti in
varščine. Pravica občine do vračila zemljišča (na katerem se ni pričelo z gradnjo)
ugasne, če občina ne poda pisne zahteve
za vračilo v roku treh mesecev po preteku
dvoletnega obdobja.
Če bi izbrani ponudnik zemljišče želel
prodati, ima Občina Gorenja vas – Poljane
predkupno pravico za odkup zemljišča po
nakupni ceni brez obresti. Predkupna pravica ugasne po pridobitvi gradbenega dovoljenja z začetkom gradnje objekta.
Z oddajo ponudbe se šteje, da se ponudniki strinjajo z določili tega razpisa in so
seznanjeni z vsebino občinskega lokacijskega načrta za GC Dobje ter pogoji gradnje
na območju gospodarske cone Dobje in s
tega naslova niso upravičeni do kakršnihkoli
reklamacij.
Pogoji iz te javne ponudbe so sestavni
del kupoprodajne pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora vsebovati obvezne elemente (izpolnjene obrazce in zahtevane
priloge) razpisne dokumentacije ter kopijo
dokazila o plačilu varščine.
Ponudba mora biti oddana na originalnih
obrazcih v pisni obliki v zapečateni ovojnici
z navedbo »Ne odpiraj – ponudba za nakup
zemljišča GC Dobje« in s polnim naslovom
ponudnika na sprednji ali zadnji strani ovojnice. Ponudbe v skladu s temi navodili morajo biti dostavljene na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas. Vse nepravočasno predložene
ponudbe bo strokovna komisija izločila iz
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte
vrnila ponudnikom.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na tel. 04/518-31-06 (Jože Bogataj), 04/518-31-14 (Nataša), 04/518-31-05
(Barbara).
11. Razpisni rok
Rok za predložitev ponudbe je do 11. 9.
2006 do 12. ure
Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gore-
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nja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas ob 12.30.
Občina Gorenja vas – Poljane
Št. 153-14-2/2006
Ob-21157/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan
mag. Boštjan Kovačič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice
za gradnjo eno oddelčnega Vrtca
Pikapolonica
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in Sklep 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, z dne
13. 7. 2006.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina: parc. št. 1086/5,
v izmeri 1429 m2, zemljiškoknjižni vložek
997, k.o. Daljni Vrh.
Oznaka prostorske enote: zazidalni načrt
za romsko naselje v Žabjaku (Skupščinski
Dolenjski list št. 4/85, Uradni list RS, št.
44/01 in 72/06).
3. Namen zbiranja javnih ponudb: ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta
– vrtca, za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za obdobje 15 let.
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno
pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju:
prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom
stavbne pravice, v petih mesecih od podpisa
pogodbe izvedel izgradnjo novega vrtca po
sistemu funkcionalni ključ v roke, v predvideni velikosti 11 m x 15 m +/-10%, v skladu
z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
prevzemnik: nadomestilo za imetnika stavbne pravice tlorisa 11 m x 15 m +/-10%, znaša 815.009,72 SIT oziroma 3.400,98 €, ob
predpostavki, da se poravna v enkratnem
znesku v začetku obdobja.
Prevzemnika stavbne pravice bremenijo
DDV, takse, in vsi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca, t.j. na Mestni
občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, soba 32, vsak dan med 8. in
12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne
dokumentacije lahko pošljejo po pošti ali po
e-mailu: avgust.fink@novomesto.si.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe: ponudniki lahko
svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne
dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo,
predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane
izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot
določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano
projektno nalogo in tehnične pogoje.

Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 10. 2006.
7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 1. 8. 2006 do 10. ure, na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, z vidno oznako »Ne
odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna
pravica za gradnjo objekta – vrtca, za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za
izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko
do sklenitve predmetne pogodbe, postopek
javnega zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudniki nimajo pravice do povračila
stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila,
da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Avgust
Fink, tel. 07/39-39-321.
Mestna občina Novo mesto
Št. 43557899
Ob-20994/06
Ekogradnja d.o.o. v stečaju, Barletova
ulica 4, 1215 Medvode na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Opr. št. 41/2006-25, z dne 27. 6.
2006 objavlja
prodajo premoženja
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je nepremičnina; kmetijsko zemljišče – 1. območje z objekti, Z.K.
vložek 847, k.o. Šmartno ob Savi, skupne
površine 12.040 m2, ki se nahaja na vodovarstvenem območju.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb.
Na naroku za odpiranje ponudb bo možno
zviševanje cene, pri čemer bodo imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, katerih
ponudbe bodo priznane za veljavne.
Za veljavne se bodo štele pravočasno
prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
– Javno odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo dne 28. 8. 2006 ob 13.15 v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana, v razpravni dvorani št. IV/1.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov
natančen naslov, davčno številko in ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne
prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin in DDV) in rok plačila, ki ne sme
biti daljši od 15 dni po sklenitvi pogodbe. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
za zastopanje družbe oziroma ponudnika.
– Ponudbi mora biti priložen: veljaven
sklep o registraciji podjetja, če je ponudnik
družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če
je ponudnik fizična oseba, notarsko overjena izjava, s katero ponudnik pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obstajajo dejstva in okoliščine iz 1., 2. in 3.
odstavka 153. člena ZPPSL in dokazilo o
plačilu varščine.
– Izklicna cena je 50,662.080 SIT SIT v
kateri ni vključen davek na promet nepremičnin in/ali DDV, ki se prišteje in ga plača
kupec.
– Ponudnik mora pravočasno vplačati
varščino v višini 10% od izklicne cene za
posamezno vrsto premoženja za katerega
pošilja ponudbo na poslovni račun stečajnega dolžnika št. 02053-0255706931 pri
NLB d.d. Ljubljana. Za pravočasno plačano varščino se štejejo prispela plačila na
TRR stečajnega dolžnika vključno do petka
28. 7. 2006.
– Ponudba mora prispeti na naslov: Janez Artič – stečajni upravitelj, Čebelarska
ulica 1, 1000 Ljubljana. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »Za Ekogradnja d.o.o.
v stečaju, ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do naslovnika vključno do ponedeljka 31. 7. 2006 do 16. ure ne glede na
način in rok oddaje na pošto.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov ali bodo prispele nepravočasno, se ne
bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila v roku 8 dni
po odpiranju javnih ponudb.
– Plačana varščina se bo uspešnemu
ponudniku vračunala v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina
se ne obrestuje.
– Premoženje je naprodaj kot celota po
sistemu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja stvarne in pravne napake. Premoženje je oddano v najem, ki se izteče 30. 9.
2006.
– Stroški vpisa spremembe lastništva v
ZK gredo v breme kupca.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 5 dneh po odpiranju ponudb,
kupnino pa mora v celoti plačati v roku 15
dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Kupljena nepremičnina se bo kupcu
izročila v last v 8 dneh po plačilu celotne
kupnine. Kupec od tega dne prevzema tudi
vse stroške in druge obveznosti v zvezi z
lastništvom.
– Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa.
– Ogled nepremičnine je možen vsak delavnik med 9. in 13. uro.
– Vse osebe, ki imajo predkupno pravico
določeno v skladu slovensko zakonodajo,
lahko le to uveljavljajo na naroku za prodajo,
neposredno po končani dražbi. Ta objava se
v skladu z 3. tč. 148. člena ZPPSL šteje tudi
kot obvestilo o prodaji dolžnikovega premoženja vsem, ki imajo predkupno pravico.
– Dokumentacijo o premoženju, ki je naprodaj je možno dobiti tudi po e-mailu, če
pošljete ustrezen dopis s svojimi podatki na
mail: janez.artic@davcnapisarna.si.
Stečajni upravitelj
Janez Artič

Št.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-46/2006/5
Ob-21198/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 62 vpiše politična stranka Zveza
za Dolenjsko – ZZD, s skrajšanim imenom
Zveza za Dolenjsko in s kratico imena ZZD
ter s sedežem v Novem mestu, Župančičevo sprehajališče 1. Znak stranke je značilno oblikovane velike tiskane črke ZZD, od
katerih je prva sinje modre barve, druga črka
rdeče barve (barva cvička) in tretja črka travnato zelene barve. Preko črk se vijejo tri črte
v obliki vala, tako da je višja črta sinje modre
barve (predstavlja nebo), druga – srednja
vzporedna črta je rdeče barve (barve cvička,
ki predstavlja vinorodni del Dolenjske), tretja
– spodnja vzporedna črta je izpeljana iz črke
D in je travnato zelene barve (predstavlja zeleno Dolenjsko). Pod opisano kratico je tekst
v velikih tiskanih črkah, manjše dimenzije:
Zveza za Dolenjsko.
Kot zastopnik politične stranke Zveze
za Dolenjsko – ZZD se v register političnih strank vpiše Alojzij Muhič, predsednik
stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030019.
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Štrekljeva ulica 58. Znak stranke je sestavljen iz treh enakostraničnih trikotnikov
razporejenih eden ob drugem, kar pomeni
skladnost v barvah bela, modra in rdeča,
trikotniki so obrobljeni s črno barvo, ob desnem spodnjem robu se nahaja logo SzSR
v zeleni barvi.
Kot zastopnik politične stranke Stranka za
skladen razvoj se v register političnih strank
vpiše Jože Kuhar, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029932.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-6/2006
Ob-20797/06
Upravna enota Radovljica z dnem 6. 7.
2006 sprejme v hrambo Pravilnik Sindikata družbe Casino Bled d.d., Neodvisnost
KNSS, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata vpisana v evidence statutov pod
zaporedno številko 105, z nazivom Sindikat družbe Casino Bled d.d. Neodvisnost,
KNSS, sindikat s sedežem Cesta Svobode
15, 4260 Bled.
Št. 101-5/2006
Ob-21006/06
Pravila Sindikata družbe SGP Posavje
Sevnica d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica, ki so bila z odločbo št. 01100-0001/99 z
dne 5. 11. 1999 vzeta v hrambo pri Upravni
enoti Sevnica in vpisana v evidenco pod
zap. št. 2, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-4/2006
Ob-21045/06
Spremeni se naziv Sindikata zavoda OŠ
Boštanj, Boštanj 54/a, 8294 Boštanj, v nov
naziv Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture OŠ Boštanj, Boštanj 54/a,
8294 Boštanj, sedež sindikata je: Boštanj
54/a, 8294 Boštanj.

Št. 2153-43/2006/5
Ob-20796/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 61 vpiše politična stranka Stranka za skladen razvoj, s kratico
imena SzSR, ter s sedežem v Mariboru,

Št. 101-9/2006-2
Ob-21199/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila Sindikata zavoda SVIZ Osnovne
šole Davorina Jenka Cerklje, Krvavška
cesta 4, Cerklje na Gorenjskem, z dne
16. 3. 2006.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov pravil pri tem upravnem
organu pod zaporedno številko 66, hkrati se
tu izbrišejo Pravila sindikata zavoda Osnovne šole Davorin Jenko, Krvavška 2, Cerklje
z dne 16. 11. 1993.
Št. 101-10/2006-2
Ob-21200/06
Z dnem 23. 5. 2006 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
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Kranj izbriše Statut o organiziranosti in delovanju Osnovne organizacije Sindikata
Kinopodjetja Kranj, Stritarjeva ulica 1,
Kranj, vpisan pod zap. št. 89.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-58/2006-6
Ob-21007/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 11. 7. 2006 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, v
kateri je skladno z drugim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence odločil, da priglašena koncentracija družb Tušmobil d.o.o., Resljeva
16, 3000 Celje in Western Wireless International d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana – Črnuče, ni podrejena
določbam ZPOmK.
Tušmobil na podlagi s Pogodbo pridobljenega premoženja ni pravni naslednik
Western Wireless Iinternational, tako da
bo moral, če bo želel opravljati storitve mobilne telefonije, na novo skleniti pogodbo
o nacionalnem sledenju in pa vzpostaviti medomrežno povezavo. V priglašenem
primeru ni prišlo do nastanka koncentracije v smislu drugega odstavka 11. člena ZPOmK, saj Tušmobil s pridobljenim
premoženjem ni sposoben samostojnega
podjetniškega delovanja na trgu mobilne
telefonije oziroma ustvarjanja prihodka iz
te dejavnosti.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-64/2006-5
Ob-21201/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
13. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Infond
Holding 2, finančna družba, d.d., Titova
cesta 2, Maribor (v nadaljevanju: Infond
Holding 2), in Alpina, tovarna obutve,
d.d., Strojarska ulica 2, Žiri, (v nadaljevanju: Alpina), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Alpina s strani družbe Infond Holding 2
preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu delnic,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-62/2006-5
Ob-21202/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 13. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v
kateri je skladno s 3. odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji
družb Primorje d.d., družba za gradbeni-
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štvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
in GZL-GS, gradbeništvo, sanacije, d.d.,
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter značilnosti ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih je
Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-44/2006-10
Ob-21301/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
14. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb BASF Aktiengesellschaft, ZRR
– D100, 67056 Ludwigshafen, Nemčija, in
Lanxess Deutschland GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51369 Leverkusen, Nemčija,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
t.i. posla SAN družbe Lanxess s strani družbe BASF, na podlagi pogodbe o nakupu
premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-21218/06
Ime medijev: Časopis Vestnik, Radio
Murski val in Portal Pomurje. SI Panon.
SI.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic: Družba pooblaščenka IVR d.o.o., Arhitekta Novaka
13, 9000 Murska Sobota – 32,60% delež
kapitala, Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in 4,
1000 Ljubljana – 18,25% delež kapitala,
IMO-RENT d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota – 18,25% delež kapitala, SET-Podjetje za usposabljanje invalidov
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje
– 9,24% delež kapitala in Gujt Marjan, Vegova ulica 13, 9000 Murska Sobota – 14,88%
delež kapitala.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Nataša Brulc Šiftar,
3. Nevenka Emri,
4. Geza Farkaš,
5. Jože Graj,
6. Ludvik Kovač.

Objave
gospodarskih družb
Ob-20783/06
Družba Media Publikum, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a, Ljubljana-Črnuče, matična številka 5284058, je v postopku oddelitve
z ustanovitvijo nove družbe NDK d.o.o., dne
10. 7. 2006 Okrožnemu sodišču v Ljubljani
predložila delitveni načrt. Istega dne je edinemu družbeniku posredovala listine iz 586.
člena ZGD-1.
Družba obvešča upnike, da jim bo na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
Media Publikum, d.o.o.,
direktor
Tilen Klarič
Ob-20993/06
Skladno s 25. členom Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/99, 56/99 – ZTVP-1 in
42/06 – ZGD-1) uprava družbe Alpina, d.d.,
Žiri objavlja svoje mnenje glede ponudbe
družbe Infond Holding 2, d.d., Titova cesta
2, 2000 Maribor, z dne 7. 7. 2006 za odkup
90.010 delnic družbe Alpina, tovarna obutve, d.d., Žiri, objavljene v dnevniku Večer
dne 7. 7. 2006.
Uprava družbe Alpina, d.d., Žiri sporoča,
da med upravo družbe Alpina, d.d., Žiri kot
izdajateljem vrednostnih papirjev in ponudnikom ne obstaja noben sporazum glede
ponudbe za odkup.
Uprava družbe Alpina, d.d., Žiri nadalje sporoča, da med upravo družbe Alpina,
d.d., Žiri kot izdajateljem vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup
in ponudnikom ne obstaja noben sporazum
o načinu uresničevanja glasovalne pravice
iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika.
Uprava družbe Alpina, d.d., Žiri kot izdajateljem vrednostnih papirjev ponudbi za
odkup ne nasprotuje. Predsednik uprave kot
edini član uprave namerava sprejeti ponudbo za odkup in ponuditi svoj odstop.
Zadnje revidirano letno poročilo za leto
2005 za družbo Alpina, d.d., Žiri kot izdajatelja vrednostnih papirjev je bilo s strani
nadzornega sveta že sprejeto, ni pa še bilo
javno objavljeno. Družba je poslovno leto
2005 zaključila s celotnim poslovnim izidom
obračunskega obdobja v višini 211,499 tisoč
SIT, čisti dobiček obračunskega obdobja pa
je 161,617 tisoč SIT. Bilančni dobiček po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
znaša 505,091 tisoč SIT. Knjigovodska vrednost delnic, na katere se nanaša ponudba
za odkup, je na dan 31. 12. 2005 znašala
30.594,67 SIT za delnico.
Alpina, d.d., Žiri
uprava
Ob-21019/06
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) družbi POM-INVEST, d.d.
in POM-NALOŽBE, d.d. obe s sedežem v
Mariboru, Cankarjeva ulica 6, objavljata naslednje obvestilo:
1. Uprava družbe POM-NALOŽBE, d.d.
kakor tudi uprava POM-INVEST, d.d. je dne
21. 7. 2006 Okrožnemu sodišču v Mariboru
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predložila Pogodbo o pripojitvi POM-NALOŽBE, d.d. k POM-INVEST, d.d., sklenjeno
med družbo POM-INVEST, d.d. in POM-NALOŽBE, d.d., ki sta jo pred tem pregledala
nadzorna sveta POM-INVEST, d.d. in POMNALOŽBE, d.d.
2. Na sedežu družbe POM-NALOŽBE,
d.d. in POM-INVEST, d.d. v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, je od objave tega obvestila
pa do 22. 8. 2006 v času od 8. do 12. ure na
vpogled Pogodba o pripojitvi, letna poročila
družbe POM-NALOŽBE, d.d. in POM-INVEST, d.d. za zadnja tri leta, vmesne bilance stanja obeh družb po stanju 30. 6. 2006,
poročilo uprave obeh družb o pripojitvi in
poročilo nadzornega sveta obeh družb o
pregledu pripojitve.
3. Vsakemu delničarju bo posamezna
družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Delničarji družbe POM-INVEST, d.d.,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe POM-INVEST, d.d. lahko
v roku enega meseca od dneva zasedanja skupščine POM-NALOŽBE, d.d, ki bo
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, to je
od 22. 8. 2006, zahtevajo sklic skupščine
družbe POM-INVEST, d.d., ki naj odloči o
soglasju k pripojitvi.
POM-INVEST, d.d. in
POM-NALOŽBE, d.d
direktor:
Ivan Vizjak
Ob-21285/06
Uprava Adriatica Slovenice Zavarovalne
družbe d.d. na podlagi sklepa skupščine z
dne 30. 5. 2006 objavlja emisijski znesek
novih delnic in rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic obstoječih delničarjev. Skupščina Adriatic Slovenice
Zavarovalne družbe d.d. je sprejela sklep
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki za 3.004,700.000 SIT. Za povečani
kapital se izda 3,004.700 navadnih delnic,
ki imetnikom dajejo pravice v skladu s Statutom družbe. Delnice so imenske delnice
in bodo izdane v nematerializirani obliki. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
enaka pa je tudi prodajna cena. Celotna
izdaja delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem. Delničarji lahko prednostno pravico do vpisa novih delnic izkoristijo
v 15 dneh od prejema pisnega obvestila s
strani uprave družbe. Delnice morajo biti
vplačane najkasneje mesec dni po vpisu
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v
sodni register. Šteje se, da je izdaja delnic uspešna, če bo vpisanih in vplačanih
vsaj 80% vseh razpisanih delnic. Delničarji
bodo o natančnem postopku izvedbe vpisa
in vplačil novih delnic obveščeni tudi osebno
s priporočeno pošto.
Adriatic Slovenica d.d.
predsednik uprave
Dušan Novak

Razširitev dnevnega reda
Ob-21377/06
Uprava družbe Menina d.d., Trg padlih
borcev 3, 1240 Kamnik objavlja razširitev
dnevnega reda 13. skupščine družbe Menina d.d., ki bo 16. 8. 2006.
Uprava družbe Menina d.d. je na podlagi
35. člena Statuta družbe sklicala 13. skupščino družbe, ki bo 16. 8. 2006 na sedežu
družbe. Sklic skupščine je bil objavljen dne

Št.

14. 7. 2006 v Razglasnemu delu Uradnega
lista RS, št. 73-74/06.
Na podlagi podane zahteve delničarja
Mercata, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18,
z dne 17. 7. 2006, za dopolnitev dnevnega
reda 13. skupščine uprava družbe Menina
d.d. objavlja razširitev dnevnega reda, in
sicer:
a) Med 1. in 2. točko dnevnega reda
skupščine delničarjev sklicane na dan 16. 8.
2006 ob 13. uri na sedežu družbe, objavljeno v Uradnem listu RS št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, naj se vstavi nova 2. točka:
2. Imenovanje organov skupščine.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
b) Predlog za imenovanje posebnega revizorja po 318. členu ZGD-1.
Stališče uprave družbe Menina d.d. do
razširitve dnevnega reda:
a) Statut družbe Menina d.d. ne predvideva oziroma ne zahteva imenovanja organov skupščine s strani delničarjev, zato
volitve organov skupščine s strani delničarjev niso potrebne. Stališče uprave je, da
delničarji glasujejo proti razširitvi dnevnega
reda.
b) Stališče uprave je, da predlog za imenovanje posebnega revizorja po 318. členu
ZGD-1 ni utemeljen, zato uprava delničarjem predlaga, da navedenega sklepa delničarji ne podprejo in glasujejo proti.
Menina d.d., Kamnik
uprava

Sklici skupščin
Ob-21288/06
Popravek
V sklicu 10. skupščine delniške družbe
INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 73-74
z dne 14. 7. 2006, Ob-20372/06, se predlog
sklepa v tč. 2.1. Bilančni dobiček družbe za
poslovno leto 2005 znaša 0 SIT pravilno glasi: »Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 znaša 1.415 tisoč SIT in ostane
nerazporejen«.
INLES d.d.
uprava
Ob-21302/06
Popravek
Pri objavi sklica 8. redne seje skupščine
delniške družbe Kovinoplastike Lož, Družbe
pooblaščenke d.d., Lož, Cesta 19. oktobra
57, 1386 Stari trg pri Ložu, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20245/06, se popravi napaka pri
alinei a) točke 5, in sicer tako, da se Kovinoplastika Lož d.d. nadomesti s Kovinoplastika Lož Družba pooblaščenka d.d.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Št. 01-20060804
Ob-20784/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava sklicuje
10. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 25. 8. 2006 ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2005.
Predlog sklepa A: bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v višini 49,530.663,57
SIT na predlog uprave in nadzornega sveta
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi
skupščina odločala v naslednjih letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic, spremembe
statuta družbe in pooblastilo nadzornemu
svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa A:
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da se delnice SGP Zasavje Trbovlje,
d.d. pretvorijo v kosovne delnice in sicer
tako, da delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 delnica.
Temu ustrezno se v statutu družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. spremeni 1. odstavek
2. točke poglavja »OSNOVNI KAPITAL«, ki
se po novem glasi: Osnovni kapital družbe
znaša 150,467.000 SIT in je razdeljen na
150.467 kosovnih delnic. Delnice so oblikovane kot navadne imenske kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.
Predlog sklepa B: v statutu se spremeni
besedilo prvega stavka 1. točke poglavja
»Lastne delnice in statutarne rezerve, ki se
po novem glasi: Družba lahko pridobiva lastne delnice iz dobička, bilančnega dobička
in rezerv, pod pogoji in način določen v 247.
členu ZGD-1.
Predlog sklepa C: uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini družbe, da skupščina družbe SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
pooblašča nadzorni svet SGP Zasavje Trbovlje, d.d., da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun osnovnega
kapitala zapisanega v statutu družbe v 1.
odstavku točke poglavja »Osnovni kapital«
iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave
in spremeni 1. odstavek 1. točke poglavja
»Osnovni kapital« tako, da se zapiše osnovni kapital družbe v EUR. V statutu vsebovane zneske v tolarjih se z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot
ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo
evra, pri čemer se razlike pri zaokroževanju
na najbližji višji cel evro preračunajo v breme ali dobro rezerv, ter da skladno s tem
sprejme novo prečiščeno besedilo.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
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Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. na podlagi 8. alineje
1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti
za vse namene iz 1. odstavka 247. člena
ZGD-1, razen tega pa tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu uprave družbe
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je vključno do 22. 8. 2006.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
Ob-20785/06
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena
statuta delniške družbe
redno zasedanje skupščine družbe,
ki bo dne 30. 8. 2006 ob 11. uri v prostorih družbe na sedežu družbe Ladja 10,
Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi: za predsednico skupščine se izvoli Metko Arah. Za člana
komisije za izvedbo glasovanja se izvolita
Boža Mubi in Jana Skočir. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 in poročilom nadzornega sveta ter
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sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 2.174,155.161,49 SIT se uporabi:
– 555,674.223,56 SIT za dividende, to
je 1.241,78 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje
do 30. 9. 2006, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine in na način, ki ga
bo določila uprava;
– 18,700.000 SIT za nagrado upravi in nadzornemu svetu, in sicer od tega
6,230.000 SIT za nagrado upravi, 5,530.000
SIT za nagrado predsedniku nadzornega
sveta in po 3,470.000 SIT za nagrado vsakemu članu nadzornega sveta. Družba bo
nagrado izplačala v gotovini najkasneje do
30. 9. 2006;
– preostanek bilančnega dobička v višini 1.599,780.937,93 SIT ostane nerazporejen.
Za izplačilo pod 1. in 2. alinejo se uporabi
dobiček iz poslovnih let 1999, 2001, 2003 in
delno 2002.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane d.d.,
Medvode, za poslovno leto 2006 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.
4. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
za spremembe statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se sprejmeta naslednja sklepa:
a) Sedanjih 449.375 nominalnih imenskih delnic družbe Goričane tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, Medvode, v vrednosti 1.000 SIT, se nadomesti s 449.375
kosovnimi delnicami na ime, tako da znaša
delež 1 kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe Goričane d.d. 1/449.375 (1
delnica: 449.375 kosovnih delnic).
b) Skupščina delničarjev družbe Goričane tovarna papirja Medvode, d.d., pooblašča nadzorni svet družbe Goričane d.d., da
na predlog uprave družbe Goričane d.d.:
– z dnem uvedbe eura preračuna v Statutu družbe Goričane d.d. (Statut podjetja
Goričane d.d., prečiščeno besedilo, v notarskem zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, z dne 29. 8. 2003, opr. št. SV 1816/03)
vsebovan znesek osnovnega kapitala
449,375.000 SIT in drugih kategorij za potrebe vpisa v sodni register;
– da formalno uskladi besedilo Statuta
družbe Goričane d.d. glede valute osnovnega kapitala družbe ter na tej podlagi opravi
vpis v register.
Gradivo za skupščino, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in obrazložitev predloga
sklepa k 4. točki dnevnega reda so po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
uprava družbe

Št. 630180
Ob-20786/06
Na podlagi 28. točke Statuta družbe Lesna TIP Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh
d.d., direktor družbe sklicuje
4. skupščino družbe
Lesna TIP Tovarna ivernih plošč Otiški
Vrh d.d.,
ki bo 24. 8. 2006 ob 12. uri v prostorih
Lesne TIP Otiški Vrh d.d.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in prisotnost vabljene notarke Sonje Kralj. Za predsednika skupščine se izvoli
Rado Pogorelčnik. Dva preštevalca glasov
se določita izmed prisotnih na skupščini.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta, ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
Sklep 2.1: Skupščina se seznani z letnim
poročilom za leto 2005, z revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2005 in o preveritvi predloga za uporabo
bilančnega dobička.
Sklep 2.2: Celotni bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2005 v višini 163,477.701,98
SIT se prenese v druge rezerve iz dobička.
Sklep 2.3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2005.
3. Nagrade nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Sklep 3: Članom nadzornega sveta se v
breme poslovnih stroškov tekočega leta izplača nagrada za uspešno delo v letu 2005
v skupni bruto višini 4,2 mio SIT bruto.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Sklep 4: Za poslovno leto 2006 se za
revizorja imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o., podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, Ljubljana.
5. Uskladitev statuta družbe z ZGD-1,
uskladitev dejavnosti družbe s SKD, uvedba kosovnih delnic in uskladitev osnovnega
kapitala zaradi prehoda na EUR.
Predlog sklepa:
Sklep 5.1: v družbi Lesna TIP d.d. se
uvedejo kosovne delnice.
Sklep 5.2: skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute opravi preračun
v četrti točki statuta določenega osnovnega
kapitala iz SIT v EUR po uradnem tečaju
zamenjave, pri čemer se morebitna razlika
pri zaokroževanju na najbližji cel evro prenese v breme ali v dobro rezerv, ter se nato
v statutu družbe zapiše znesek osnovnega
kapitala v EUR.
Sklep 5.3: zaradi uskladitve dejavnosti
družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitve statuta z ZGD-1 skupščina
delničarjev sprejme naslednje spremembe
statuta:
Prvič: Izpusti se uvodna navedba ustanoviteljev delniške družbe.
Drugič: V drugi točki se vpisana dejavnost družbe uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti in se spremeni:
Briše se šifre in opise dejavnosti:
DD/20.10 žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa;
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DD/20.20 proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč;
DD/20.30 stavbno mizarstvo;
DD/20.40 proizvodnja lesene embalaže;
DD/20.51 proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa;
DD/20.52 proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja;
DL/30.01 proizvodnja pisarniških strojev;
DL/30.02 proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
DL/31.10 proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev;
DL/31.62 proizvodnja druge električne
opreme, d.n.;
DL/32.20 proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav;
DL/32.30 proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
DL/33.30 proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
DN/37.20 reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
F/45.22 postavljanje ostrešij in krovska
dela;
F/45.25 druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok;
F/45.34 druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.41 fasaderska in štukaterska dela;
F/45.42 vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
F/45.43 oblaganje tal in sten;
F/45.45 druga zaključna gradbena dela;
F/45.50 dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev;
G/50.101 trgovina na debelo z motornimi vozili;
G/50.103 posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
G/50.301 trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
G/50.401 trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo;
G/50.403 posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
G/51.160 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
G/51.170 posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov;
G/51.210 trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
G/51.220 trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami;
G/51.230 trgovina na debelo z živimi živalmi;
G/51.240 trgovina na debelo s kožami,
usnjem;
G/51.250 trgovina na debelo s surovim
tobakom;
G/51.310 trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami;
G/51.320 trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki;
G/51.330 trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
G/51.340 trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
G/51.350 trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki;
G/51.360 trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
G/51.370 trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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G/51.380 trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
G/51.390 nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
G/51.410 trgovina na debelo s tekstilom;
G/51.420 trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo;
G/51.430 trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
G/51.440 trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
G/51.450 trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko;
G/51.460 trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
G/51.520 trgovina na debelo s kovinami
in rudami;
G/51.540 trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje;
G/51.620 trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
G/51.630 trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo;
G/51.640 trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
G/51.660 trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
G/51.700 druga trgovina na debelo;
G/52.110 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
G/52.120 trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah;
G/52.260 trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki;
G/52.270 trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili;
G/52.330 trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
G/52.410 trgovina na drobno s tekstilom;
G/52.420 trgovina na drobno z oblačili;
G/52.430 trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki;
G/52.440 trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
G/52.450 trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
G/52.461 trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
G/52.462 trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
G/52.463 trgovina na drobno z gradbenim materialom;
G/52.471 dejavnost knjigarn;
G/52.472 trgovina na drobno s časopisi,
revijami;
G/52.473 dejavnost papirnic;
G/52.481 trgovina na drobno s športno
opremo;
G/52.483 trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi;
G/52.485 trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo;
G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
G/52.487 trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo;
G/52.500 trgovina na drobno z rabljenim
blagom;
G/52.610 trgovina na drobno po pošti;
G/52.620 trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah;
G/52.630 druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln;
G/52.710 popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov;
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G/52.740 druga popravila, d.n.;
K/71.401 izposojanje športne opreme;
K/71.402 dejavnost videotek;
K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
K/72.200 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
K/74.140 podjetniško in poslovno svetovanje;
K/74.150 dejavnost holdingov;
K/74.200 projektiranje in tehnično svetovanje;
K/74.831 prevajanje;
K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
K/74.833 druga splošna tajniška opravila;
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in
kongresov;
K/74.842 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
K/74.843 druge poslovne dejavnosti,
d.n.;
M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
Doda se naslednje šifre in opise dejavnosti:
DD/20.100 žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa;
DD/20.200 proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč;
DD/20.300 stavbno mizarstvo;
DD/20.400 proizvodnja lesene embalaže;
DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa;
DN/37.200 reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
F/45.220 postavljanje ostrešij in krovska
dela;
F/45.250 druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok;
F/45.340 druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.410 fasaderska in štukaterska
dela;
F/45.420 vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
F/45.430 oblaganje tal in sten;
F/45.450 druga zaključna gradbena
dela;
G/51.810 trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
G/51.870 trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
G/51.900 druga trgovina na debelo;
K/70.110 organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
K/70.120 trgovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
K/72.210 razvoj in založba programskih
paketov;
K/72.220 oskrba z računalniškimi programi in svetovanje;
K/72.300 obdelava podatkov;
K/72.400 omrežne podatkovne storitve;
K/72.500 vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav;
K/72.600 druge računalniške dejavnosti;
K/74.140 podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med menagerji in delavci);
K/74.204 drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
K/74.851 prevajanje;
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K/74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
K/74.853 druga splošna tajniška opravila;
K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in
kongresov;
K/74.872 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
K/74.873 druge poslovne dejavnosti,
d.n.;
M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Tretjič: Spremeni se četrta točka, tako
da se glasi:
Osnovni kapital
Osnovni kapital v višini 1.505,434.000,00
SIT je razdeljen na 1.505.434 navadnih kosovnih delnic prve serije, na ime, s serijskimi
številkami od 1 do 1.505.434.
Vse delnice so v celoti vplačane.
Četrtič: Peta točka se spremeni, tako
da se glasi:
Delnice
Navadna kosovna delnica prve serije
daje imetniku pravico do:
– enega glasu v skupščini te delniške
družbe;
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend;
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
ali likvidacijske mase.
Petič: Šesta točka se spremeni, tako da
se glasi:
Izdaja in prenos delnic
Navadne kosovne delnice prve serije se
glasijo na ime so izdane v nematerializirani
obliki. Družba je za vodenje delniške knjige pooblastila klirinško-depotno družbo. V
delniški knjigi so poimensko navedeni vsi
delničarji, njihov naslov, matična številka ter
število in serijske številke kosovnih delnic v
lasti posameznega delničarja. V razmerju
do družbe velja za delničarja tisti, ki je kot
delničar vpisan v delniško knjigo. Delnice, ki
glasijo na ime, se prenašajo s preknjižbo v
delniški knjigi. Za prenos delnic je potrebno
dovoljenje družbe.
Družba lahko odkloni dovoljenje za prenos delnic, kadar bi lahko bilo zaradi prenosa
delnic ogroženo uresničevanje ciljev družbe
ali njena gospodarska samostojnost.
Družba lahko od osebe, ki bi pridobila delnice na podlagi dovoljenja za prenos
delnic, zahteva, da se izjavi o tem, ali namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za
svoj račun. Družba lahko odkloni dovoljenje
za prenos delnic tudi, če oseba, ki bi naj
delnice pridobila, ne da izrecne izjave, da
namerava delnice pridobiti v svojem imenu
in za svoj račun.
Če je pravni temelj pridobitve delnic
dedovanje, skupno premoženje zakoncev
ali prodaja, opravljena v postopku izvršbe,
lahko družba zavrne dovoljenje za prenos
delnic in pridobitelju ponudi prevzem teh
delnic za plačilo njihove tržne vrednosti.
Če pridobitelj ponudbe za prevzem delnic
v enem mesecu ne zavrne, se šteje, da jo
je sprejel.
Šestič: Sedma točka se spremeni, tako
da se glasi:
Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala
O povečanju osnovnega kapitala z izdajo
novih delnic odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.
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Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital. Dosedanji
delničarji imajo prednostno pravico do vpisa
novih delnic. Prednostna pravica se lahko
izključi samo na podlagi sklepa skupščine,
sprejetega s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava družbe mora najkasneje v 14
dneh, od sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala z izdajo novih delnic,
z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vplačilu in vpisu novih
delnic.
Dotedanji delničarji morajo novoizdane
delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od objave v dnevnem časopisu, če s vsakokratnim sklepom ni drugače določeno.
Če dotedanji delničarji v postavljenem
roku ne uveljavijo prednostne pravice in
vpišejo izdanih delnic, lahko uprava družbe prosto pozove tretje osebe k vplačilu in
vpisu delnic.
Sedmič: Deveta točka se spremeni, tako
da se glasi:
Družba lahko zmanjša osnovni kapital,
če tako zahteva zakon ali če tako sklene
skupščina družbe s 3/4 večino pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu
mora biti naveden razlog ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.
Osnovni kapital se lahko zmanjša z:
– združevanjem delnic;
– umikom delnic bodisi prisilno ali s pridobitvijo s strani te družbe.
Osmič: Deseta točka se spremeni, tako
da se glasi:
Družba lahko razveljavi delnice, ki jih
kljub pozivu za predložitev delnic zaradi
združitve, zamenjave ali drugega podobnega postopka, ni prejela ali če ne dosežejo
potrebnega števila, da bi lahko bile nadomeščene z novimi delnicami.
Poziv za predložitev delnic mora vsebovati opozorilo, da bodo delnice, ki ne bodo
predložene družbi, razveljavljene. Razveljavitev se opravi z objavo v glasilih družbe.
V objavi se razveljavljene delnice označijo
tako, da je iz objave nedvomno razvidno, da
je delnica razveljavljena. Nove delnice, ki so
izdane namesto razveljavljenih, mora družba prodati za račun delničarjev, pri čemer
se neposredno uporabljajo določila Zakona
o gospodarskih družbah.
Devetič: Enajsta točka se spremeni, tako
da se glasi:
Pravice delničarjev
Delničarji imajo naslednje pravice:
– pravico upravljati družbo;
– pravico do izplačila dividende v skladu
s sklepom skupščine in tem statutom;
– pravico do glasovanja pri odločanju
skupščine;
– pravico do sorazmernega dela ostanka likvidacijske ali stečajne mase v primeru
likvidacije ali stečaja te družbe;
– prednostno pravico do novih delnic;
– pravico da so pravočasno in pravilno
vabljeni na sejo skupščine;
– pravico voliti in biti izvoljeni v nadzorni
svet v skladu s tem statutom;
– pravico biti obveščeni o poslovanju
družbe;
– pravico imenovati svojega zastopnika
ali pooblaščenca za udeležbo in glasovanje
na skupščini;
– pravico vpogledati podatke v delniški
knjigi, ki se nanašajo na njihove delnice in
zapisnike zasedanj skupščine.

Desetič: Dvanajsta točka se spremeni,
tako da se glasi:
Lastne delnice
Družba sme pridobivati lastne delnice le
za zakonsko določene namene in tako, da
število lastnih delnic ne sme presegati 10%
števila vseh izdanih delnic.
Če družba pridobi lastne delnice tako,
da to ni v skladu z zakonsko določenimi
nameni, jih mora odsvojiti v enem letu po
pridobitvi.
Če število lastnih delnic presega 10%
(deset odstotkov) števila vseh izdanih delnic, mora družba presežek delnic odsvojiti v
treh letih od pridobitve.
Enajstič: Štirinajsta točka se spremeni,
tako da se glasi:
Upravljanje družbe
Družba ima dvotirni sistem upravljanja
tako, da so določeni organi vodenja in organi nadzora. Organ vodenja je uprava, ki
ima enega člana z nazivom direktor. Organ
nadzora je nadzorni svet, ki ga sestavljajo
trije člani.
Dvanajstič: Petnajsta točka se spremeni
tako da se glasi:
Direktor
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni
svet. Mandat direktorja traja 4 leta. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno
imenovana. Direktor vodi posle, ki izvirajo iz
narave dejavnosti družbe samostojno in na
lastno odgovornost, zlasti pa izvaja sprejeto
poslovno politiko. Direktor opravlja vse posle upravljanja in vodenja družbe, za katere
ni v zakonu ali statutu določeno, da so v
pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta.
Direktor lahko podeli prokuro.
Direktor ima do skupščine naslednje dolžnosti:
– pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
– skrbi za izvrševanje sklepov skup
ščine.
Direktor ima do nadzornega sveta dolžnost da mu poroča o:
– načrtovani poslovni politiki;
– donosnosti poslovanja;
– poteku poslov in finančnem stanju
družbe;
– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
– o drugih vprašanjih, za katera to zahteva nadzorni svet.
Trinajstič: Šestnajsta točka se spremeni,
tako da se glasi:
Direktor lahko sklepa le s predhodnim
soglasjem nadzornega sveta naslednje posle:
– najemanje kreditov in posojil, če znesek vseh najetih kreditov in posojil presega
vrednost 500.000 EUR;
– dajanje dolgoročnih in kratkoročnih
kreditov;
– dajanje garancij ali poroštev;
– pridobitev, odtujitev in obremenjevanje
nepremičnin;
– pridobitev ali odtujitev poslovnih deležev ali delnic drugih družb;
– ustanavljanje, prenehanje in druge statusne spremembe novih družb.
Štirinajstič: Devetnajsta točka se spremeni, tako da se glasi:
Nadzorni svet sestavljajo trije člani. En
član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvolijo delavci. Dva člana
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imenuje skupščina družbe z navadno večino
glasov navzočih delničarjev. Mandat članov
nadzornega sveta traja 2 leti. Po poteku
mandata so lahko člani nadzornega sveta
ponovno izvoljeni.
Član nadzornega sveta ne more biti:
– član uprave ali upravnega odbora odvisne družbe;
– prokurist ali poslovni pooblaščenec te
družbe;
– član uprave druge kapitalske družbe,
v katere nadzornem svetu je član uprave
te družbe;
– član nadzornih svetov že v treh družbah;
– delavec konkurenčne družbe.
Petnajstič: Osemindvajseta točka se
spremeni, tako da se glasi:
Zasedanje skupščine se opravi praviloma v kraju sedeža družbe. Skupščino
skliče uprava družbe na lastno pobudo, na
zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo
delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj
10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.
Skupščina družbe se skliče praviloma vsaj
enkrat na leto.
Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine,
mora ob zahtevi upravi družbe posredovati
tudi obrazložen in utemeljen razlog oziroma
namen sklica.
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
zasedanjem.
O sklicu skupščine se delničarji obvestijo z objavo v dnevnem časopisu, glasilu ali
elektronskem mediju družbe.
Za vsako točko dnevnega reda zasedanja skupščine morata uprava in nadzori
svet navesti predloge, utemeljitev predlogov pa je kot gradivo na vpogled na sedežu
družbe.
Šestnajstič: V devetindvajseti točki se
briše besede: „oz. njegov namestnik“.
Sedemnajstič: Spremeni se točka štiriintridesetič, tako da se glasi:
Razrešnica
Hkrati s sprejetjem letnega poročila odloča skupščina tudi o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
Z razrešnico skupščina potrdi in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.
Osemnajstič: Spremeni se točka petintridesetič, tako da se glasi:
Končna določba
Statut ali spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejetja na skupščini družbe.
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha
veljati statut z dne 26. 3. 2002.
Za razlago statuta je pristojna skupščina.
Sklep 5.4: skladno s sprejetimi spremembami se izdela novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki ga podpiše predsednik
skupščine.
Predlagatelji sklepov
V skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah je predlagatelj sklepa
pod 4. točko in pod 5. točko nadzorni svet,
sklepe pod ostalimi točkami pa predlagata
uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Šentjanž 133,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pri vodji
splošnega sektorja, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.
Pogoji udeležbe
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji,
ki so na dan 22. 8. 2005 vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana ali njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Udeležbo je
potrebno prijaviti na sedež družbe s pisno
prijavo najkasneje 3 dni pred skupščino. Če
se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je
potrebno prijavi priložiti originalno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Priglasitev na skupščino
Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da se priglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi prisotnosti izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb
pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma
drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, s podpisom
potrdijo svojo udeležbo.
Lesna TIP Otiški Vrh d.d.
direktor Danilo Anton Ranc,
univ. dipl. inž. les.
Št. 8/2006
Ob-20798/06
Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
sklicuje uprava družbe
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje d.d. Celje,
ki bo v Celju, dne 24. 8. 2006 ob 12. uri
na sedežu družbe v sejni sobi 112/I Avtobusne postaje Izletnik Celje d.d., Aškerčeva
ulica 20, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarke.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, Borisa Kočevarja in dve
preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito
Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka, Katja Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame
izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.
3. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje
d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o poslovanju Izletnika
Celje d.d. za leto 20005.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnavanje in odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o
gospodarskih družbah bilančni dobiček za
leto 2005 v višini 142,310.985 SIT ostane
nerazporejen oziroma, da se bo o uporabi
tega dobička odločalo na naslednjih skupščinah.
5. Povišanje sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predloga sklepa: skupščina določi sejnine članom nadzornega sveta v višini 150
EUR bruto za člane in 300 EUR bruto za
predsednika, in sicer za eno sejo. Do prevzema eura se sejnine izplačujejo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika delnic.

76-77 / 21. 7. 2006 /

Stran

5867

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 303,895.000 SIT, zmanjša z umikom
76.864 delnic družbe, kar znaša 76,864.000
SIT osnovnega kapitala. Osnovni kapital
po zmanjšanju zaradi umika delnic znaša
227,031.000 SIT.
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala z umikom delnic se izvede na osnovi 381. člena v zvezi z 250. členom Zakona
o gospodarskih družbah, in sicer v breme
drugih rezerv iz dobička.
7. Uskladitve osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR, uvedba kosovnih delnic in
in spremembe in dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa:
a) V skladu s 172. členom Zakona o gospodarskih družbah se nominalne delnice
pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico. Sedanjih 227.031 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti z 227.031 kosovnih delnic.
b) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala
v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v
eure ob upoštevanju fiksnega menjalnega
tečaja iz SIT v EUR. Razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR se prenesejo v
breme rezerv.
c) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi 6. in 7. točke dnevnega
reda skupščine določi čistopis Statuta in da
v zvezi s tem izvede vse potrebne formalne
postopke.
8. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu z zakonskimi določili in sklepi Odbora notranjih delničarjev odkupuje in prodaja lastne delnice družbe in da oblikuje
rezerve za lastne delnice v ustrezni višini in
v skladu s predpisi.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po svoji presoji, s soglasjem in sklepom
uprave in nadzornega sveta lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa.
9. Spremembe Statuta: dovoljenje za
prenos delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina na podlagi 236., 237. in
238. člena Zakona o gospodarskih družbah
sprejme sklep o spremembi Statuta v točki
tretjič četrtič, tako da se na novo glasi:
Tretjič četrtič: Delnice so prenosljive na
osnovi določb Zakona o gospodarskih družbah in je za vsak prenos delnic potrebno
dovoljenje družbe. Utemeljeni razlogi za odklonitev prenosa delnic so:
a) če je ogrožena gospodarska samostojnost družbe,
b) če je ogrožen cilj – ohranitev notranjega lastništva zaposlenih.
Prenos delnic se izvede v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodijo v Klirinško depotni družbi.
10. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2006 revizorja Plus revizija d.o.o. Ljubljana.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve točke.
Uprava in nadzorni svet sta predlagatelja
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sklepov tretje, četrte, pete, šeste, sedme,
osme in devete točke. Nadzorni svet je predlagatelj desete točke dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno ga.
Barbari Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinško depotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 21. 8. 2006).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo
na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogami sprememb in dopolnitev Statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
uprava družbe
Ob-20799/06
NTU upravljanje z naložbami, d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska
ulica 10, 2000 Maribor, vabi delničarje na
13. skupščino,
ki bo v torek 29. 8. 2006 ob 12. uri, v
Hotelu Piramida, Ulica Heroja Šlandra 10
v Mariboru.
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,
– preštevalki glasov: Karin Elgec, Lilijana
Studenčnik.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
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2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 znaša 686,728.410,66 SIT in se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička, v višini
665,676.000 SIT bruto, se razdeli delničarjem,
– del bilančnega dobička, v višini
21,052.410,66 SIT bruto, se uporabi za izplačilo upravi in nadzornemu svetu.
Dividenda znaša 4.500 SIT bruto na vsako delnico družbe. Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na
dan 31. 8. 2006. Izplačilo dividend se opravi
v dveh delih, in sicer: 2.000 SIT bruto v mesecu septembru 2006 in 2.500 SIT bruto v
mesecu decembru.
3.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Osnovni
kapital,
ki
znaša
295,856.000 SIT in je razdeljen na 147.928
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, z nominalnim zneskom delnice 2.000
SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
prosto prenosljive imenske delnice, z nominalnim zneskom delnice 2.000 SIT, stopi
1 navadna prosto prenosljiva imenska kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni znesek. Glasovalne pravice iz delnic se
ustrezno prilagodijo.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
295,856.000 SIT, na novo razdeljen na
147.928 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
5. Sprememba dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Spremenijo se dejavnosti družbe in
sicer tako, da so dejavnosti družbe izražene
v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti in so naslednje:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
6. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Pred 1. poglavjem statuta se vstavi
novo 0. poglavje z naslovom »USTANOVITELJI« z novo točko 0.1., ki se glasita:

»0. USTANOVITELJI
0.1. Ustanovitelji so:
– Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolodvorska 15, 1000
Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana,
– udeleženci interne razdelitve,
– udeleženci notranjega odkupa.«
V točki 1.1. statuta se črta besedilo »(v
nadaljnjem besedilu statuta: družba)«.
Točka 1.3. statuta se spremeni, tako da
se glasi: »1.3. Sedež družbe je: Maribor.«
2. poglavje in točka 2.1. statuta se nadomestita z novim 2. poglavjem z naslovom
»DEJAVNOST« z novo točko 2.1., ki se
glasita:
»2. DEJAVNOST
2.1. Dejavnosti družbe, v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.«
Točka 3.1. statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»3.1. Osnovni kapital družbe znaša
295,856.000 SIT in je razdeljen na 147.928
navadnih kosovnih delnic. Osnovni kapital je
v celoti vplačan.«
Točka 3.2. statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»3.2. Vse delnice se glasijo na ime.«
Točka 3.3. statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»3.3. Na dan vpisa družbe v register je
njen osnovni kapital znašal 739,640.000 SIT
in je bil v celoti vplačan.«
Poglavje »POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA« in točke
3.4. do 3.10. statuta se črtajo.
Naslov »ORGANI DRUŽBE« se črta.
4. poglavje in točke 4.1. do 4.6. statuta
se nadomestijo z novim 4. poglavjem z naslovom »SISTEM UPRAVLJANJA« z novo
točko 4.1., ki se glasita:
»4. SISTEM UPRAVLJANJA
4.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.«
5. poglavje in točke 5.1. do 5.11 statuta
se nadomestijo z novim 5. poglavjem z naslovom »UPRAVA« z novimi točkami 5.1. do
5.3., ki se glasijo:
»5. UPRAVA
5.1. Uprava družbe ima enega člana (direktorja).
5.2. Člana uprave se imenuje za obdobje
5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
5.3. Uprava lahko podeli prokuro.«
6. poglavje in točke 6.1. do 6.7. statuta se nadomestijo z novim 6. poglavjem
z naslovom »NADZORNI SVET« z novimi
točkami 6.1. do 6.5., ki se glasijo:
»6. NADZORNI SVET
6.1. Nadzorni svet šteje tri člane.
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6.2. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za obdobje 4 let in so lahko ponovno
izvoljeni.
6.3. 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.
6.4. Sej nadzornega sveta se sme udeleževati uprava ter oseba, ki ni član nadzornega sveta in vodi zapisnik sej nadzornega
sveta. K obravnavanju posameznih točk so
lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci.
6.5. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače, če s tem soglašajo
vsi člani nadzornega sveta.
7. poglavje in točke 7.1. do 7.3. statuta se nadomestijo z novim 7. poglavjem z
naslovom »SKUPŠČINA« z novimi točkami
7.1. do 7.5., ki se glasijo:
»7. SKUPŠČINA
7.1. Skupščina se opravi v kraju sedeža
družbe.
7.2. 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 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.
7.3. 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.
7.4. Osebe se na skupščini (pred njenim
pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
7.5. O načinu glasovanja odloča predsednik skupščine. O izvolitvi predsednika
skupščine se glasuje s pisnimi glasovnicami.«
8. poglavje ter točki 8.1. in 8.2. statuta se
nadomestijo z novim 8. poglavjem z naslovom »POSLOVNO LETO IN DOBIČEK« z
novimi točkami 8.1. do 8.5., ki se glasijo:
»8. POSLOVNO LETO IN DOBIČEK
8.1. Poslovno leto je koledarsko leto.
8.2. 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.
8.3. 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,
– izplačila nadzornemu svetu.
8.4. Bilančni dobiček se sme uporabiti
tudi kot vir za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
8.5. Uprava lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na
predvideni bilančni dobiček, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«
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9. poglavje ter točki 9.1. in 9.2. statuta se nadomestijo z novim 9. poglavjem z
naslovom »OBJAVE« z novo točko 9.1., ki
se glasita:
»9. OBJAVE
9.1. Vse objave, podatke in sporočila za
katere zakon določa dolžnost njihove objave
ali so sicer pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo v Uradnem listu RS. Uradni
list RS je glasilo družbe.«
10. poglavje ter točki 10.1. in 10.2. statuta se nadomestijo z novim 10. poglavjem
z naslovom »TRAJANJE IN PRENEHANJE
DRUŽBE« z novima točkama 10.1. in 10.2.,
ki se glasijo:
»10. TRAJANJE IN PRENEHANJE
DRUŽBE
10.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
10.2. Družba preneha v skladu z zakonom.«
7. Uskladitev z eurom.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
7.1. 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.
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 12. 4. 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.
Sklepi 3.1., 3.2. in 3.3.: v skladu s petim
odstavkom 230. člena ZGD-1 o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina, hkrati
z odločanjem o razrešnici (prvi odstavek
294. člena ZGD-1), razprava o razrešnici
pa se mora povezati z razpravo o uporabi
bilančnega dobička (tretji odstavek 294. člena ZGD-1). Zato se pod isto točko predlaga
sprejeti sklepe, ki se nanašajo na navedena
vprašanja. V skladu s pravili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP,
Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A) je
v predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička določen presečni dan, na katerega se
ugotavljajo upravičenci do dividende in do
katerega se pravica do dividende prenaša
hkrati s prenosom delnice družbe. 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.

76-77 / 21. 7. 2006 /

Stran

5869

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 7.1.), se kaže enostavnejša
uskladitev z eurom v primeru uvedbe kosovnih delnic.
Sklep 5.1.: predlagano krčenje dejavnosti družbe ne pomeni manjših možnosti
družbe za opravljanje poslov ali ustvarjanje
dobička. Manjši obseg statutarno določenih
dejavnosti pomeni le prilagoditev dejanskemu obsegu poslov (dejavnosti), ki jih družba
opravlja.
Sklep 6.1.: 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 drugje (npr. pri
nadzornem svetu v poslovniku – poslovnik
nadzornega sveta je v skladu z ZGD-1 obvezen). 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. Kot mesto objave in glasilo družbe
se predlaga Uradni list Republike Slovenije.
Nova ureditev pogojev za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice dosledneje sledi ureditvi v Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP,
Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A),
predvsem 66. členu, prav tako pa je 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.
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).
Sklep 7.1.: 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
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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.
Gradivo
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2005, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno
leto 2005, besedilo predlaganih sprememb
statuta z utemeljitvijo in preostalo gradivo
so dostopni na poslovnem naslovu družbe,
Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor, vsak
delovnik med 12. in 14. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovanja imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko svojih pooblaščencev. Prijava se opravi po faksu ali
s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku iz
prvega stavka tega razdelka. 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. Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom)
izkažejo z osebnim dokumentom.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
mag. Dita Kastelic
direktorica
Št. 002308
Ob-20800/06
Na podlagi določil točke 7.2., 7.3. in 7.4
poglavja SEDMIČ: SKUPŠČINA Statuta
delniške družbe PREVENT GRADNJE IGM
d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
11. zasedanje skupščine
delniške družbe PREVENT GRADNJE
IGM d.d.,
ki bo v sredo, 23. avgusta 2006 ob 14.
uri, na sedežu družbe, Miklavška cesta 40,
2311 Hoče – Spodnje Hoče, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov Cvetka Zidarič kot predsednica
in Diana Vuk. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Dušica Kalinger.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
PREVENT GRADNJE IGM d.d. za poslovno
leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe PREVENT GRADNJE IGM
d.d. med poslovnim letom 2005 ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe PREVENT GRADNJE
IGM d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe PREVENT GRAD
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NJE IGM d.d. za poslovno leto 2005 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter
konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2005.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe PREVENT GRAD
NJE IGM d.d., o rezultatih preveritve letnega
poročila družbe PREVENT GRADNJE IGM
d.d., s stališčem do revizijskega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe PREVENT GRADNJE IGM
d.d. med poslovnim letom 2005.
Predlog sklepa št. 3.2: v skladu z 294.
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah-1 skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d. v poslovnem letu
2005 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje poslovanja družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d. za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja za revidiranje poslovanja družbe
PREVENT GRADNJE IGM d.d. za poslovno
leto 2006 revizijsko hišo KPMG Slovenija,
Neubergerjeva 30, Ljubljana.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d.
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in uskladitvijo določil statuta z besedilom ZGD-1 ter
predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo statuta in za preračun zneskov
iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa št. 5.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta v zvezi
z uvedbo kosovnih delnic in uskladitvijo določil statuta z besedilom ZGD-1 v predloženem besedilu in novo prečiščeno besedilo
statuta, ki je priloženo gradivu za zasedanje
skupščine.
Predlog sklepa št. 5.2: na predlog uprave
in nadzornega sveta družbe skupščina družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d. pooblašča nadzorni svet družbe PREVENT GRAD
NJE IGM d.d., da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute opravi preračun v točki
3.1. (tri.ena.) poglavja TRETJIČ: OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE Statuta družbe,
zapisanega osnovnega kapitala, ki na dan
sprejema tega sklepa znaša 1.050,000.000
SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni točko 3.1. (tri.ena.)
poglavja TRETJIČ: OSNOVNI KAPITAL IN
DELNICE Statuta družbe PREVENT GRAD
NJE IGM d.d. tako, da se zapiše osnovni
kapital družbe v EUR.
V statutu vsebovane zneske v tolarjih se
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, kot ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra ter da skladno
s tem sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta družbe.
6. Sprememba v sestavi članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi podane pisne odstopne izjave člana nadzornega sveta, z dnem 23. 8.
2006, preneha mandat članu nadzornega
sveta predstavniku delničarjev Davorinu
Mejalu.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
24. 8. 2006 za novo članico nadzornega
sveta predstavnico delničarjev imenuje Sonja Štruc.
Mandat novo imenovane članice nadzornega sveta predstavnice delničarjev

traja do izteka mandata sedanjih članov
nadzornega sveta.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci naj svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno
najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine
v tajništvu uprave družbe, Miklavška cesta
40, 2311 Hoče – Spodnje Hoče.
Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo
na skupščino v imenu delničarjev, se morajo
izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za
skupščino, in se dostavi najkasneje tri dni
pred dnevom skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj
trideset minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
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
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, ki vključuje: letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 2005, revidirane
računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto
2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2005, predlog
sprememb in dopolnitev statuta družbe in
novo prečiščeno besedilo statuta družbe, je
na vpogled delničarjem v informativni pisarni
družbe v Hočah, Miklavška cesta 40, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
PREVENT GRADNJE IGM d.d.
uprava – direktorica
Metka Zajc Pogorelčnik,
univ. dipl. ing. gr.
Št. 1-145
Ob-20801/06
Na podlagi 23. člena statuta družbe Elektroservisi, proizvodnja, trgovina, montaža in
servisiranje, d.d., Trzin, sklicuje uprava
12. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektroservisi,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe Trzin, Dobrave 6.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
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2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2005
znaša bilančni dobiček 84,369.855,27 SIT
in ostane nerazdeljen. Podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijska
družba Constantia Plus d.o.o.
4. Statusne spremembe.
Predlog sklepa: delniška družba se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Delnice (556.992 delnic) se spremenijo v
deleže (556.992 deležev) in se izbrišejo iz
Klirinško depotne družbe.
Predloge sklepov iz 1., 2. in 4. točke
dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet, predlog sklepa iz 3. točke dnevnega reda je oblikoval nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave dalje med 8.
in 10. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektroservisi, d.d.
uprava družbe
Ivan Hozjan
Ob-20802/06
V skladu z 29.čl. Statuta družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., predsednica
uprave družbe Brigita Kolenc sklicuje:
skupščino
družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina
d.d.
Skupščina je sklicana za dne 31. 8. 2006
v prostorih družbe na poslovnem naslovu
Rožna dolina cesta IV/45 ob 14. uri z nasled
njim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa predsednice uprave in
nadzornega sveta je:
Za organe skupščine se izvolijo:
– Gorazd Buda za predsednika skup
ščine,
– Polona Laharnar Dimitrievski za verifikacijsko komisijo,
– notar Andrej Škrk za nadzor nad zakonitostjo dela skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2005
in s poročilom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina se seznani s sprejetim
poročilom o poslovanju Kirurškega sanatorija Rožna dolina za poslovno leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina potrdi in odobri delo
predsednice uprave in članov nadzornega

Št.

sveta v poslovnem letu 2005 in predsednici
uprave ter članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeljuje razrešnico.
4. Uvedba kosovnih delnic in prehod na
evro.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta so:
1) Družba uvede kosovne delnice. Dosedanje delnice družbe se preoblikujejo v
kosovne delnice, in sicer se vsaka delnica
z nominalnim zneskom 1.000 SIT zamenja
oziroma nadomesti z eno navadno imensko
kosovno delnico. S tem je osnovni kapital
družbe, ki znaša 485,035.000 SIT razdeljen
na 485.035 navadnih kosovnih delnic, ki se
vse glasijo na ime.
2) Zaradi uvedbe kosovnih delnic se
spremeni prvi odstavek 6. člena statuta
družbe, tako da se odslej glasi: “Osnovni kapital družbe znaša 485,035.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 485.035 kosovnih
delnic. Vse delnice so navadne delnice in se
glasijo na ime.”
3) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da v statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili statuta družbe sodelujejo in glasujejo le
delničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred
dnevom zasedanja skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Skupščina
veljavno odloča, če je na seji prisotnih več
kot 15% glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspelega zasedanja.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta, predlogi vseh sklepov z utemeljitvami
in ostalo gradivo za skupščino je delničarjem
dostopno na sedežu družbe ves čas od objave tega sklica skupščine dalje in na spletni
strani družbe www.kirurski-sanatorij.si.
Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
Ob-20803/06
Na podlagi določil statuta družbe Gopek
d.d., sklicuje uprava družbe
15. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 24. 8. 2006 ob 15.30, na
sedežu družbe (menza) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdijo se organi skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta;
skupščini družbe prisostvuje notarka Lučovnik Eva.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2005 za družbo in skupino Gopek d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2005 za družbo in skupino Gopek d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005.
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3. Obravnava in sprejem predloga za
uporabo bilančnega dobička za leto 2005 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša 41,517.000 SIT in se
uporabi za:
a) del bilančnega dobička se nameni za
izplačilo dividend, in sicer v višini 4.500 SIT
bruto za eno delnico. Dividende se izplačajo
delničarjem, ki so zavedeni v delniški knjigi na dan sprejema skupščinskega sklepa.
Dividende se izplačajo v roku do 18. 12.
2006,
b) del dobička v skupni višini 1,600.000
SIT bruto se uporabi za izplačilo nagrad
upravi in nadzornemu svetu, in sicer: upravi in predsedniku nadzornega sveta po
300.000 SIT bruto, članom nadzornega sveta pa po 250.000 SIT bruto,
c) preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen,
d) skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
Eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Uvedba kosovnih delnic:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
33,820.000 SIT in je razdeljen na 6764 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 5.000
SIT za eno delnico se na novo razdeli na
kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da namesto 1 navadne
delnice z nominalnim zneskom 5.000 SIT
stopi 1 navadna kosovna delnica, ki se ne
glasi na nominalni znesek.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
33,820.000 SIT na novo razdeljen na 6764
kosovnih delnic. Delnice so izražene v nematerializirani obliki.
b) Uskladitev osnovnega kapitala z eurom: skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure
po uradnem tečaju zamenjave.
c) Pooblastilo nadzornemu svetu: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno
s predhodnimi točkami 4 a) in b) spremeni
besedilo statuta in sprejme čistopis statuta.
5. Sprejem sklepa po sedmi alinei prvega odstavka 247 člena ZGD.
Predlog sklepa:
a) Zaradi umika največ 1500 lastnih delnic po vrednosti (nominalni) 5.000 SIT za
delnico, pridobljenih na podlagi sedme alinee prvega odstavka 247 člena ZGD, se
osnovni kapital družbe zmanjša od zneska
33,820.000 SIT, tako da znaša osnovni kapital po zmanjšanju najmanj 26,320.000 SIT.
b) Družba Gopek Nova Gorica d.d. bo na
podlagi sedme alinee prvega odstavka 247
člena ZGD za namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic kupila
največ 1500 lastnih delnic po tržnih cenah.
c) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom največ 1500 lastnih delnic
družbe z vrednostjo (nominalno) 5.000 SIT
za delnico, ki bodo s strani družbe pridobljene. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvaja zaradi prilagoditve lastnega kapitala obsegu poslovanja družbe.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Gopek Nova Gorica d.d., da po
odkupu lastnih delnic za izvedbo sklepa o
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zmanjšanju osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta družbe Gopek Nova Gorica
d.d. s končno višino osnovnega kapitala in
končnim številom delnic družbe Gopek Nova
Gorica d.d. ter da skladno s končno višino
odkupljenih lastnih delnic prilagodi na skupščini prejete sklepe tako, da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic lahko vpisalo v sodni register.
e) Uprava po vpisu zmanjšanje osnovnega kapitala v sodni register s sklepom
razveljavi lastne delnice.
f) Uprava je pooblaščena, da kupuje lastne delnice v skladu s tem sklepom.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 2006 se imenuje revizorska družba
Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.
Seje se lahko udeležijo in na njej glasujejo le delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo potrdijo pri Jež Zdenki ali
Vogrič Edi, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Jež Zdenki oziroma Vogrič Edi, in
sicer vsak delavnik med 14. in 15. uro.
7. Razno.
Gopek d.d.
uprava družbe
Št. 41
Ob-20804/06
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽŽelezniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
11. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana, Hladilniška
pot 28,
ki bo dne 22. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ivanka Dolinar in
Ivanka Jager.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v višini
6,835.742,08 SIT se ne razporedi.
3. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v EUR.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– Prvi odstavek 3. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 63,543.000
SIT in je razdeljen na 63.543 navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim
imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– V 4. členu se briše besedilo:«v smislu
178. člena ZGD«.
– Črta se prvi odstavek 46. člena statuta
družbe.
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v
breme rezerv.
3.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.4. te
točke dnevnega reda.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev.
Predlog sklepov:
4.1. Na predlog delničarja Slovenske
železnice, d.o.o., Ljubljana, št. 1.-831/06 z
dne 12. 6. 2006, skupščina odpokliče člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
Boruta Likarja.
4.2. Skupščina imenuje Petra Kozlevčarja za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega
obdobja.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi, da se bo dosedanjim članom nadzornega sveta dne 18. 10. 2006 iztekel mandat,
skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev: Boštjan
Koren, Peter Kozlevčar, za celotno mandatno obdobje.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenuje družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak

delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Herbert Jeglič
Ob-20805/06
Na podlagi 55. člena Statuta delniške
družbe Izbira Laško d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Izbira Laško d.d.,
Trubarjeva ulica 4, Laško,
ki bo 25. 8. 2006 na sedežu družbe v poslovnih prostorih uprave družbe, Trubarjeva
ulica 4, 3270 Laško, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine določi Gregor Kovač in
verifikacijska komisija v sestavi Marina Ožek
in Aleksandra Sedlar Kožuh. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz
Litije.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Izbira Laško d.d. za poslovno leto 2005, predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2005
ter razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005 in
sprejem sklepov o uporabi dobička.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe Izbira Laško d.d.
za poslovno leto 2005 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2005. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta in
jima podeljuje razrešnico.
b) Skupščina se je seznanila, da bilančni dobiček v znesku 137,432.483,68 SIT
sestavlja čisti dobiček iz leta 2005 v znesku 6,000.786,22 SIT in preneseni dobiček
v znesku 131,431.697,46 SIT. Na predlog
uprave in nadzornega sveta ostaja bilančni
dobiček nerazporejen.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, spremembe in dopolnitve
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statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in
pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v eure in za spremembo
statuta.
Predlog sklepov:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
170,204.000 SIT in je razdeljen na 85.102
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice. Vse delnice se pretvorijo v
kosovne delnice, in sicer tako, da navadna
imenska delnica z nominalnim zneskom
2.000 SIT postane 1 kosovna delnica.
b) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneski, ki so izraženi v
tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter
da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta družbe.
4. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje revizijska družba Ernst & Young
d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005,
revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Trubarjeva ulica 4, Laško, vsak
delovni dan po objavi tega vabila med 10.
in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Izbira Laško d.d.
direktor
Gregor Rajh
Ob-20806/06
Uprava – direktor družbe KEF, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje
skupščino
družbe KEF, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2006, s pričetkom ob 12.
uri v sejni sobi v 15. nadstropju poslovne
stavbe Dunajska 156, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1.: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov pa Helena Zvonarek ter Nina
Gantar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in revizorjevega poročila za poslovno
leto 2005.

Št.

Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in revizorjevim poročilom za leto 2005 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: skupščina ugotavlja, da na dan 31. 12. 2005 družba ne
izkazuje bilančnega dobička, bilančna izguba v višini 9,082.000 SIT bo pokrita v
naslednjih letih.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
5. Uvajanje kosovnih delnic pred dnem
uvedbe eura in spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 5.1.: delnice družbe KEF, d.d., se iz delnic, ki se glasijo na
nominalni znesek, preoblikujejo v kosovne
delnice tako, da ena delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT postane ena kosovna
delnica.
Predlog sklepa št. 5.2.: skupščina sprejme spremembe prvega odstavka (pod A)
točke ČETRTIČ statuta družbe tako, da se
ta glasi:
“Osnovni
kapital
družbe
znaša
126,540.000 SIT in je razdeljen na 126.540
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu“.
Predlog sklepa št. 5.3.: skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta in določitev čistopisa statuta na podlagi
sprejetega sklepa pod št. 5.2., kakor tudi
za preračun v statutu vsebovanih zneskov
osnovnega kapitala in drugih tolarskih vrednosti v eure po tečaju zamenjave z dnem
uvedbe eura.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol ure pred njenim začetkom,
podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri
tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni
izkazati z ustreznim osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb,
so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega
registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med
13.30 in 15. uro.
KEF, d.d.
direktor družbe
Ob-20807/06
Na podlagi 38. člena statuta Debitel, telekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno
besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem
skupščino Debitel,
telekomunikacije d.d.,
ki bo 22. 8. 2006 ob 13.30 v sejni sobi
družbe Debitel, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in verifikacijske komisije ter predstavitev notarja.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Blaža Pesjaka, za verifikacijsko komisijo se imenuje Dragica Murovec.
Notarski zapisnik sestavi notar Miro Košak
iz Ljubljane.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko prične z delom.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za leto 2005, razdelitev bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
Letno poročilo 2005 je obravnaval in
sprejel nadzorni svet družbe na svoji redni
seji dne 16. 5. 2006 na podlagi 274.a člena
Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina
pa na podlagi določil 282. in 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o uporabi bilančnega dobička in razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Debitel za leto 2005,
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2005, s poročilom nadzornega sveta Debitel d.d. o delu in sprejemu
letnega poročila za leto 2005 in revizorjevem poročilu. Skupščina potrdi in odobri
delo uprave in nadzornega sveta družbe
Debitel d.d. in jima podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:
bilančni dobiček za leto 2005, sestavljen
iz nerazporejenega dobička iz preteklih
let in dobička za tekoče leto 2005 znaša
804,631.822,66 SIT.
Del dobička iz leta 2005 v višini
200,000.000 SIT se razporedi za izplačilo
dividend in to 431,57 SIT bruto na delnico. Ostali del dobička iz leta 2005 v višini 144,012.189,39 SIT in celotni nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini
460,619.633,27 SIT (skupaj 604,631.822,66
SIT) ostane nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
razreši se dosedanjega člana nadzornega
sveta družbe Debitel d.d. Hermana Roemerja, predstavnika delničarja. Za novega člana
se z 22. 8. 2006 do konca mandatnega obdobja izvoli David Hoefelmayr.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
z 11. 11. 2006 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe Debitel telekomunikacije
d.d. Ljubljana sedanjim članom Paul A Stodden, Dr David Hoeflmayr, Blaž Pesjak, Matej
Svet, Nada Peterc in Mateja Vidmar.
Za člane nadzornega sveta družbe Debitel d.d. so za dobo štirih let izvoljeni:
– Paul A Stodden,
– dr. David Hoeflmayr,
– Blaž Pesjak,
– Matej Svet,
– Nada Peterc,
– Mateja Vidmar,
ki nastopijo mandat 12. 11. 2006.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Debitel d.d.
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Ljubljana za leto 2006 se imenuje PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana, Parmova
53.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, od delavnikih med 10. in 12. uro.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Debitel, d.d. Ljubljana,
direktor
Borut Razdevšek
Št. 1387
Ob-20820/06
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na
sejo 10. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo 23. 8. 2006 s pričetkom ob 12. uri v
prostorih TUS KO-SI,d.d., Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalce glasov se imenujeta
Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni
dobiček
v
višini
339,435.990,48 SIT ostane nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado
članom nadzornega sveta v višini 1,200.000
SIT netto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.
6. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
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Predlog sklepa: skupščina na podlagi
osme alineje prvega odstavka 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
pooblašča upravo družbe za nakup lastnih
delnic družbe s tem, da:
a) najnižja nakupna cena delnic ne sme
biti nižja od 2.500 SIT za delnico, najvišja pa
ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti
na dan nakupa,
b) stroške preknjižbe nakupa delnic od
delničarjev, ki imajo do 50 delnic krije družba,
c) skupni delež pridobljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe,
d) se oblikujejo rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi,
e) pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe velja 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave prispete na sedež družbe do vključno 20. 8. 2006 in ki so
na dan 31. 7. 2006 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Avgust Potušek
Ob-20821/06
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
9. skupščino
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 15. uri v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Milana Pirca,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in Vesno Anžlovar Jurčič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave za leto 2005, z revizijskim mnenjem k
letnemu poročilu za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša na
preveritev poročila o poslovanju družbe za
leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2005, mne-

njem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela uprave in potrditvijo
poslovnega poročila za leto 2005 s strani
nadzornega sveta.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane čisti dobiček
poslovnega leta 2005 v višini 40,620.006
SIT nerazporejen in se prenese v naslednje
poslovno leto.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za opravljeno delo v letu 2005.
3. Podelitev pooblastila upravi družbe za
oblikovanje rezerv iz prenesenega dobička
preteklih let in za pridobivanje lastnih delnic
do največ 10.819 delnic družbe, kar je nekaj
manj kot 10% osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: v skladu s predloženim
predlogom uprave in nadzornega sveta
družbe se upravi izda pooblastilo za oblikovanje rezerv iz prenesenega dobička preteklih let in pridobivanje lastnih delnic do
največ 10.819 delnic družbe.
4. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2006.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2006 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
5. Sprememba statuta v drugem členu
statuta družbe zaradi uskladitve vpisa dejavnosti v sodnem registru.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predložene spremembe statuta.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje
strojnih instalacij, d.d., Grosuplje
uprava družbe
Davor Valentinčič
Št. 6/2006
Ob-20822/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta družbe
KIG, d.d., Ig, Zagorica 18, uprava družbe
sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe KIG, d.d.,
ki bo v sredo, dne 30. 8. 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe, na Igu, Zagorica 18.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Satler.
Seji skupščine bo prisostovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
družbe in nadzornega sveta skupčina sprejme predlagane spremembe statuta družbe v
sledečem besedilu:
– 2.3 Sedež družbe je: Ig pri Ljubljani,
Zgorica 18.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2005 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 3: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2005 ter s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2005.
4. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta o
razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa št. 4: bilančni dobiček leta
2005 v znesku 116,879.000 SIT se razporedi v preneseni dobiček, o katerega uporabi
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
5. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 5: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 6: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2006 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno s
priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled sedežu družbe na Igu vsak
delavnik od 28. 7. 2006 do vključno 30. 8.
2006 med 9. in 11. uro v tajništvu družbe.
Uprava družbe
KIG, d.d.
Št. 36/06
Ob-20952/06
Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1)
sklicuje uprava družbe
11. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 8. 2006, ob 12. uri
v sejni sobi Viva v hotelu Vita, Dobrna 46,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Št.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Blanka Mitič,
za preštevalca glasov se imenujeta Milica
Smrečnik in Irena Žagavec.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Anton
Rojec.
2. Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina Terme Dobrna d.d. sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (293/4 člen ZGD-1 in 14. člena
Statuta družbe) ostane bilančni dobiček za
poslovno leto 2005, na dan 1. 1. 2006, v
višini 77,519.938,67 SIT, ki ga sestavljata
preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini
73,122.424,95 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 4,397.514,22 SIT,
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta se upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za
poslovno leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja Terme Dobrna d.d. za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta skupščina Terme Dobrna d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Terme Dobrna d.d. za
poslovno leto 2006 revizijsko družbo JPA
Abeceda Revizija – Podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. in
uskladitev osnovnega kapitala zaradi uskladitve z EUR.
6.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
692,542.000 SIT in je razdeljen na 692.542
navadnih imenskih delnic z nominalnim
zneskom 1.000 SIT se na novo razdeli na
692.542 kosovnih delnic brez nominalnega
zneska.
Vse obstoječe navadne imenske delnice
z nominalnim zneskom 1.000 SIT se zamenjajo s kosovnimi delnicami, in sicer tako,
da se 1 navadna imenska delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT zamenja za 1
kosovno delnico, ki se ne glasi na nominalni
znesek.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe Terme Dobrna, termalno
zdravilišče d.d. kot sledi:
Skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic in se zato spremenita
5. in 6. čl. Statuta družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d. (prečiščeno besedilo Statuta, katerega je potrdil notar Anton
Rojec, pod opr. št. 688/2004-SV, z dne 9. 9.
2004) tako da glasita:
5. člen:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
692,542.000 SIT in je razdeljen na 692.542
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navadnih (rednih) kosovnih delnic brez nominalnega zneska.
Vse delnice družbe so vpisane in v celoti
vplačane.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.
6. člen:
Družba lahko izda navadne imenske
kosovne delnice enega razreda, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane
v delniško knjigo družbe. Delniško knjigo
družbe vodi za družbo, v skladu z veljavno
zakonodajo in s sklenjeno pogodbo, Centralna klirinško-depotna družba Ljubljana (v
nadaljevanju KDD). Delnice se prenašajo
v skladu z določili posebnega zakona, ki
velja za prenos imenskih delnic, izdanih v
nematerializirani obliki in skladno z določili
tega statuta.
Delničarji lahko na svoje stroške zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi
pred KDD. Za delničarje velja v razmerju do
družbe le tisti, ki je kot tak vpisan v delniško
knjigo družbe.
6.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe skupščina družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d., v skladu s četrtim
odstavkom 694. člena ZGD-1, pooblašča
nadzorni svet družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., da z dnem uvedbe EUR,
kot nacionalne valute, v Statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih, preračuna iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo
Statuta družbe s preračunanim osnovnim
kapitalom v EUR.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna, d.d.
uprava – direktor
Janez Mlakar
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Št. 01-62/1
Ob-20953/06
Uprava družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
11. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 31. 8. 2006 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
Za preštevalca glasov se imenuje Tanja
Mejak iz CPK d.d.
Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005, z
revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2005.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2005 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša
146,487.653,61 SIT. Celotni bilančni dobiček v znesku 146,487.653,61 SIT ostane
nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o
njem odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 in jima
podeli razrešnico za leto 2005.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006
se imenuje družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
4. Spremembe statuta družbe, preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice in
pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta v zvezi s preračunom zneskov iz
tolarjev v evre.
Predlog sklepa:
a) Spremeni se osmi člen statuta družbe
tako, da po novem glasi:
»Število glasov posameznega delničarja
na skupščini se določi glede na njegov delež
delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna
delnica z glasovalno pravico ima en glas.«
b) Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 435.858
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti 435.858
navadnih imenskih kosovnih delnic.
c) Spremeni se tretji člen statuta družbe
tako, da po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
435,858.000 SIT in je razdeljen na 435.858
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navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki. Vsaka navadna kosovna delnica daje
imetniku pravico do:
– udeležbe pri upravljanju družbe,
– dela dobička (dividenda),
– ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe«.
d) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe evra preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
435,858.000 SIT v EUR po enotnem tečaju
zamenjave in nato spremeni tretji člen statuta družbe tako, da se osnovni kapital družbe
zapiše v evrih.
e) Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu družbe z dnem
uvedbe evra preračuna vse ostale zneske,
navedene v tolarjih, v evre po enotnem
tečaju zamenjave, razlike pri zaokroževanju na cel evro pa se preračunajo v breme
rezerv in nato spremeni ustrezne člene statuta tako, da preračunane zneske zapiše
v evrih.
f) Skladno z navedenim se sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper, v tajništvu družbe, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro od dneva objave sklica do
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 21. 8.
2006 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve
uprava
Igor Ukota
Ob-20979/06
Na podlagi določil statuta IMP Telekom,
d.d. sklicujem
10. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo v torek 22. 8. 2006, ob 15. uri, na
sedežu družbe IMP Telekom, d.d., v Ljubljani, Vojkova cesta 58 – sejna soba v stari
upravni zgradbi – pritličje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda skupščine.
Predlogi sklepov:
a.) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b.) Izvolijo se delovna telesa po predlogu
uprave.
c.) Ugotovi se prisotnost notarja.
d.) Sprejme se dnevni red zasedanja
skupščine.
2. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2005, s pisnim
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s poslovnim poročilom uprave za leto
2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta
in revizijskim poročilom.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša
bilančni dobiček družbe za poslovno leto
2005, 100,386.000 SIT, od katerega se
17,5 mio SIT razporedi za rezerve za lastne
delnice, preostanek v višini 82,884.965,34
SIT pa ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2005.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 176.787 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT nadomesti s 176.787 kosovnih
delnic in temu ustrezno se spremeni tudi
točka 4.1 Statuta delniške družbe, tako da
na novo glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
176,787.000 SIT in je razdeljen na 176.787
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
Točka 4.2 Statuta se črta.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna v
točko 4.1. Statuta delniške družbe določen
osnovni kapital, ki znaša 176,787.000 SIT, v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi točki 4.1. Statuta družbe tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR
in točko 4.2 izpusti, ter potrdi čistopis statuta
delniške družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006;
Predlog sklepa: skupščina družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo
Revidicom, d.o.o.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov, delničarjem na vpogled vsak delovni
dan na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova
58, v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kar je pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pooblastila morajo biti na sedežu družbe
prav tako najkasneje 3 dni pred skupščino.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam
prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec
Ob-20980/06
Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 13. uri, v
sejni dvorani Luke Koper–Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mirka Pavšiča, za preštevalki
glasov Dorjano Sabadin in Lidijo Petrinja ter
ugotovi prisotnost notarke, Nade Kumar.
3. Predstavitev revidiranega Letnega
poročila za poslovno leto 2005 in poročila
nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom za poslovno leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah
preveritve letnega poročila.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2005, ki
znaša 5.988,243.661,49 SIT se uporabi
tako, da se nameni:
– 2.308,196.151,14 SIT za razdelitev
delničarjem, od tega: 1.856,400.000 SIT
za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam, 173,767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam in
278,028.400,70 SIT za gibljivi del dividende,
ki pripada prednostnim delnicam. Za razdelitev delničarjem se uporabi del bilančnega
dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala
iz let 2000 in 2002;
– 2.000,000.000 SIT za druge rezerve
iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček
iz leta 2004 v višini 1.585,557.105,59 SIT
in 414,442.894,41 SIT iz čistega dobička
poslovnega leta 2005;
– 1.680,047.510,35 SIT za prenos v naslednje leto.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 260 SIT, bruto dividenda na prednostno
delnico pa skupaj 65,86 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško
knjigo Luke Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega
dobička. Dividende se delničarjem izplačajo
do 30. 9. 2006.
4.2. Skupščina ne podeli razrešnice za
leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo
do 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki je
opravljal to funkcijo do 7. 7. 2005.
4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto
2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo od
25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki je opravljal to funkcijo od 7. 7. 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter
spremembe in dopolnitve statuta.

Št.

Predlogi sklepov: osnovni kapital družbe,
ki znaša 14.000,000.000 SIT in je razdeljen
na 7,140.000 delnic razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT in na
6,860.000 delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na
novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da na mesto ene delnice
razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica
razreda navadnih delnic in na mesto ene
delnice razreda prednostnih participativnih
delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša
14.000,000.000 SIT, na novo razdeljen na
7,140.000 kosovnih delnic razreda navadnih
delnic in na 6.860.000 kosovnih delnic razreda prednostnih participativnih delnic z
omejeno glasovalno pravico.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga
določa predpis Evropske skupnosti in s tem
uskladi statut.
6. Spremembe statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu.
7. Poslovna strategija Luke Koper, d.d.
do leta 2015.
Predlog sklepa: skupščina da soglasje k
Poslovni strategiji Luke Koper, d.d. do leta
2015 v predloženem besedilu.
8. Določitev višine plačil predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: letno plačilo za opravljanje funkcije se za predsednika nadzornega
sveta določi v znesku 18.000 EUR, za vsakega člana nadzornega sveta pa v znesku
12.000 EUR.
Letna plačila se izplačujejo mesečno po
1/12 določenega zneska in sicer v tolarjih do
dneva uvedbe evra.
9. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2006 revizijsko
družbo Deloitte&Touche revizija, d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
10. Uporaba Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (MSRP).
Predlog sklepa: letno poročilo Luke Koper, d.d. se od 1. 1. 2006 pripravlja v skladu
z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP).
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2005, poročilom nadzornega
sveta ter spremembo statuta in predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva
sklica skupščine do dneva seje skupščine in
na spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda in
sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
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bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 19. 8. 2006
in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 22. 8. 2006 ob
14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
uprava družbe
Ob-20981/06
Na podlagi 15.4 člena statuta družbe Julon, proizvodnja poliamidnih filamentov
in granulatov d.d., Ljubljana, Letališka
cesta 15, uprava družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 8. 2006 ob
11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Gregor Kranjc, za preštevalki glasov se izvolita Ksenija Nežmah in Mirjana Panđa.
Ugotovi se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o
poslovanju družbe za leto 2005.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2005 v znesku
318,922.486,23 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
za poslovno leto 2006 pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2005, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem
na vpogled v kadrovski službi družbe Julon,
d.d. v Ljubljani, Letališka 15 vsak delavnik
med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Julon, d.d.
uprava
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Ob-20982/06
Na podlagi 6.2. člena statuta družbe
Aquaset – tekstilna tovarna d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe
sklicuje
10. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 8. 2006 ob
11.30, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Denis Jahič, za preštevalki glasov se izvolita
Ksenija Nežmah in Mirjana Panđa. Ugotovi
se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o
poslovanju družbe za leto 2005.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2005 v znesku
35,000.523,43 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2006 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za
leto 2005, revizorjevo mnenje, poročilo
nadzornega sveta, ter drugo gradivo za
skupščino družbe s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v kadrovski službi
družbe Aquaset, d.d. v Ljubljani, Letališka
15 vsak delavnik med 9. in 11. uro, od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset d.d.
uprava
Št. 53
Ob-20983/06
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe
Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
19. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 24. 8. 2006 ob 16. uri v
Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
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Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2005.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2005.
3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 je 161,360.000 SIT.
– del dobička iz leta 2000 in 2001 v višini
20,000.000 SIT se razdeli za dividende, kar
znaša 40.000 SIT bruto na delnico. Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine v roku 60
dni po skupščini.
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejeni.
4. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2005.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
6. Vpis sprememb v sodni register.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni tako, da se dejavnost družbe razširi z
naslednjimi dejavnostmi:
– 36.150 Proizvodnja žimnic,
– 36.300 Proizvodnja glasbil,
– 36.400 Proizvodnja športnih izdelkov,
– 36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač,
– 45.240 Gradnja vodnih objektov,
– 51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
– 51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami,
– 51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki,
– 51.570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki,
– 65.220 Drugo kreditiranje,
– 65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 24. 8. 2006 ob
16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 24. 8. 2006 do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
Ob-20984/06
Skladno z 38. točko statuta delniške
družbe Klima Celje d.d., sklicuje uprava
družbe
8. skupščino
družbe Klima Celje d.d.,
ki bo v petek, 25. 8. 2006 ob 12. uri v prostorih družbe, Delavska cesta 5, v Celju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se predlagani organi skupščine.
Seji bo prisostvoval notar Anton Rojec.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2005, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2005,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2005.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovljen bilančni dobiček družbe za leto 2005 v znesku 116,343.041,77 SIT se razporedi:
18,192.753,57 SIT v zakonske rezerve,
razlika v znesku 98,149.288,20 SIT ostaja
nerazporejenih.
5. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da lahko za namene v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah kupuje
lastne delnice.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta ob prehodu na EUR.
Predlog sklepov: skupščina Klime Celje
d.d. sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic
Klime Celje d.d. in zato spremeni 5. člen
statuta Klime Celje d.d., ki po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 446,466.000
SIT in je razdeljen na 446.466 navadnih kosovnih delnic. Nadzorni svet se pooblasti,
da pripravi čistopis statuta in da v statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2005 izbere revizijska družba
Röedl & Partner.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje do torka, 22. 8. 2006 do
12. ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo, po
stanju na dan skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.
Klima Celje d.d.
predsednik uprave
Aleš Zupanc
Ob-20995/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 31. člena Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, uprava sklicuje
3. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v
Savinjski dolini,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe SIP družba pooblaščenka d.d.,
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Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2005 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2005.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2005 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za poslovno leto
2005 znaša 397.615,96 SIT in ostane nerazporejen.
V skladu z 2. točko 294. člena Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic in predlog za pooblastilo NS
za spremembo statuta in preračun zneskov
iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da se sedanjih 8230
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti z 8230 kosovnih delnic
in temu ustrezno spremeni 6. člen Statuta
družbe, 7. člen statuta družbe se črta v
celoti, v 16. členu se črta besedilo statuta
največ 4,115.000 SIT, besedilo statuta navadna delnica se nadomesti s kosovno delnico, za 46. členom se črta besedilo statuta
(V Šempetru, 10. 12. 2002) in pravilno glasi
– V Šempetru 24. 8. 2006.
Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v 6. členu
Statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 8,230.000 SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi 6.
člen Statuta družbe tako, da zapiše znesek
osnovnega kapitala v EUR ter da določi prečiščeno besedilo statuta družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe v tajništvu uprave in so vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (KDD) po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo, vključno s spremembami statuta za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

Št.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica, da jih po 300.
členu ZGD objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
24. 8. 2006 ob 12.30 v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP, družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter
direktor Alojz Oberžan
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik
Ob-20996/06
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7a, sklicuje uprava družbe
12. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, dne, 25. 8. 2006, ob 11. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova
7a, v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d., konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2005,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d., konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2005,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v
višini 4.333,660.569,16 SIT uporabi za naslednje namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 141,565.416,95 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 52,13
SIT bruto;
– za dividende imetnikom prednostnih in
navadnih delnic skupaj 129,979.943,05 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 19,15
SIT bruto;
– za oblikovanje drugih rezerv dobička
se uporabi 2.744,426.769,44 SIT (preostanek, to je polovica dobička poslovnega leta
2005);
– preostali bilančni dobiček v višini
1.317,688.439,72 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo iz dobička poslovnega leta 1999.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine.
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3. Članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se sedanjih 6,788.634 delnic od tega 4,073.180
navadnih imenskih vinkuliranih delnic in
2,715.454 prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih delnic, obojih z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT, nadomesti
z 6,788.634 kosovnimi delnicami, ter temu
ustrezno spremeni točka 3. Statuta, ki po
novem glasi:
»3.1 (tri cele ena) Osnovi kapital družbe
je 6.788,634.000 SIT in je razdeljen na:
– 4,073.180 navadnih, imenskih vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1 (ena), kar
predstavlja 60% vrednosti celotnega osnovnega kapitala;
– 2,715.454 prednostnih, neglasovalnih,
participativnih, prosto prenosljivih kosovnih
delnic razreda 2 (dva), kar predstavlja 40%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala.
Navadne delnice zagotavljajo njihovim
imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividende);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Prednostne participativne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom fiksno dividendo
v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice
brez pravice do upravljanja.
3.2. (tri cele dva) Vse delnice so v celoti
vplačane.
3.3 (tri cele tri) Delnice so izdane v namaterializirani obliki.«
2. Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala in druge zneske, ki so
izraženi v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, določenem v skladu s posebnim zakonom, ki bo
urejal uvedbo evra, ter skladno s tem določi
čistopis Statuta.
4. Določitev plačila, sejnine in povračila
stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Članu nadzornega sveta pripada
za njegovo delo v nadzornem svetu HIT
d.d. od 1. 9. 2006 dalje plačilo v višini 1.100
EUR bruto mesečno, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 2.200 EUR bruto
mesečno.
2. Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta je za člana nadzornega sveta
335 EUR neto in za predsednika nadzornega sveta 460 EUR neto.
3. Vsi člani nadzornega sveta so upravičeni do povračil stroškov prihoda na seje
nadzornega sveta.
4. Do uvedbe evra se izplačila iz 1.
in 2. točke tega sklepa opravljajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
oziroma po tečaju zamenjave določenem
v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal
uvedbo evra.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d., Nova Gorica in konsolidirane-
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ga letnega poročila za poslovno leto 2006
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja
na skupščini pa imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov, kakor tudi
letno poročilo, konsolidirano letno poročilo,
revizorjevo poročilo, poročilo nadzornega
sveta in predlog sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
med 10. do 12. uro.
HIT d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-21008/06
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe
Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo – v likvidaciji, Kidričeva 56, Škofja Loka, likvidacijski upravitelj
sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka
– likvidaciji, Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 24. 8. 2006 ob 11.
uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalca
glasov pa Marija Porenta in Zdravko Šprajcar.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Sprejem sklepa o glede poročila o
poteku postopka in predlogu za razdelitev
premoženja v postopku likvidacije družbe
Egoles, d.d.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
Egoles d.d. sprejema Poročilo o poteku likvidacije in Predlog za razdelitev premoženja
družbe v obliki kot ju je predlagal likvidacijski
upravitelj družbe in ju je obravnaval nadzorni svet družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu, na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi oziroma centralnem registru
pri KDD po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
pol ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Egoles, d.d. Škofja Loka
likvidacijski upravitelj
Andrej Drašler, univ. dipl. ing.
Ob-21020/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)
direktor družbe POM-NALOŽBE, finančna
družba, d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor,
sklicuje
6. skupščino
POM-NALOŽBE, finančna družba, d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 z začetkom
ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe v 5.
nadstropju na Cankarjevi ulica 6, Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se izvoli odvetnik
Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalko
glasov pa Neli Hochegger. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Friderik Bukovič iz
Maribora.
2. Soglasje skupščine k pripojitvi.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina soglaša s Pogodbo o pripojitvi
z dne 19. 7. 2006, sestavljeno v obliki notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora in da se v skladu z navedeno
pogodbo POM-NALOŽBE, finančna družba,
d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 1648080 kot prevzeta družba
pripoji k POM-INVEST, družba za investiranje, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
matična številka: 1614851, kot prevzemni
družbi.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 dni
pred skupščino. Prijavi je potrebno priložiti
pooblastilo, če se bo skupščine udeležil pooblaščenec.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
centralnem registru Klirinško depotne družbe v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom
skupščine.
Gradivo
Celotno gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini (pogodba o pripojitvi,
letna poročila POM-INVEST, d.d. in POMNALOŽBE, d.d. za zadnja tri leta, vmesna
bilanca stanja obeh družb po stanju 30. 6.
2006, poročilo uprave obeh družb o pripojitvi
in poročila nadzornih svetov obeh družb o
pregledu pripojtive), kakor tudi obrazloženi
predlogi sklepov so od dneva sklica skupščine pa do dneva skupščine na vpogled
na sedežu družbe POM-NALOŽBE, d.d.,
Cankarjeva ulica 6, Maribor, v času od 9.
do 12. ure, obrazloženi predlogi sklepov pa
so dostopni tudi na spletni strani družbe
www.pom-nalozbe.si.
POM-NALOŽBE, finančna družba, d.d.
direktor
Ivan Vizjak

Ob-21021/06
Direktor družbe Capita Podjetje za upravljanje holding družb d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje
letno skupščino
družbe Capita Podjetje za upravljanje
holding družb d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, dne 25. 8. 2006 ob 11. uri
v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2006
se imenuje revizijska družba Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, z mnenjem
revizorja in s poročilom nadzornega sveta,
pokrivanju izgube ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico za
leto 2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
z dnem 28. 8. 2006 poteče mandat vsem
članom nadzornega sveta. Skupščina za
naslednji štiri letni mandat od 28. 8. 2006
dalje ponovno imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Ivo Primc, Aleš Breskvar in
Žika Brankov.
5. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Capita d.d.
Ljubljana, po predlogu, ki je sestavni del
tega sklepa.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in so na dan 22. 8. 2006 vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila
za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo
upravi družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vključenim
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta ter revizijskim poročilom je na vpogled v tajništvu družbe Capita d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, vsak delovni dan do
skupščine med 10. in 12. uro.
Capita d.d. Ljubljana
direktor družbe
Ob-21022/06
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Agis zavore d.d., Ptuj uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
družbe Agis zavore d.d. Ptuj, Rajšpova
ulica 16, Ptuj,
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ki bo v torek, dne 29. 8. 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe, Rajšpova ulica 16, Ptuj,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsedujoči
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnega poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za poslovno
leto 2005 s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o uporabi bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2005 v znesku 1,507.087,49 SIT se uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v
znesku 75.354,37 SIT, ostanek v znesku
1,431.733,12 SIT pa ostane nerazporejen.
b) Skupščina družbe potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
4. Predlog sprememb statuta družbe
Agis zavore d.d. Ptuj.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog uprave:
4.1. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta glede uvedbe kosovnih delnic in
druge kakor sledi:
a) Spremeni se 5. člen statuta in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
427,156.000 SIT in je razdeljen na 427.156
delnic.
Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
b) Spremeni se besedilo 6. člena statuta
in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Delnice glasijo na ime in so prosto prenosljive.
Glede na pravice iz delnic so vse delnice
navadne delnice istega razreda.
Delnice so označene z serijskimi številkami od 1 do 427.156.
c) Spremeni se besedilo 7. člena statuta
in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Delnice so izražene v nematerializirani
obliki.
Družba lahko delničarju izda potrdilo o
številu njegovih delnic.
d) Spremeni se besedilo prvega stavka
tretjega odstavka 22. člena statuta in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Mandat direktorja traja 5 let.
e) Spremeni se besedilo 27. člena statuta in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Nadzorni svet sestavljajo trije člani.
En član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.
f) Spremeni se besedilo 28. člena statuta
in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev.

Št.

Mandat članov nadzornega sveta traja
4 leta.
Po preteku mandata so lahko člani nadzornega sveta ponovno izvoljeni.
g) Spremeni se besedilo drugega odstavka 31. člena statuta in nadomesti z novo
vsebino, ki glasi:
Član, predstavnik delavcev, se odpokliče
v skladu s poslovnikom sveta delavcev.
h) Spremeni se besedilo 32. člena statuta in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna
več kot polovica članov in odloča z večino
vseh oddanih glasov.
Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi
brez prisotnosti člana, ki je predstavnik delavcev, če predsednik nadzornega sveta s
sklepom ugotovi, da je bil le-ta pravilno in
pravočasno vabljen na sejo.
i) Spremeni se tretji in četrti odstavek 40.
člena statuta in nadomesti z novo vsebino,
ki glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
zasedanjem skupščine.
Dnevni red zasedanja skupščine se objavi s sklicem v Uradnem listu RS ali drugem
glasilu.
Gradivo z utemeljitvijo je na vpogled
na sedežu družbe ali elektronskem mediju
družbe.
j) Črta se besedilo 46. člena statuta družbe.
k) Spremeni se besedilo 50. člena statuta in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati spremenjene in dopolnjene določbe dosedanjega statuta družbe Agis zavore d.d. Ptuj,
sprejete na sedmi seji skupščine dne 29. 7.
2004.
4.2. Uskladitev osnovnega kapitala z eurom.
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 bo
opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo eura,
pri čemer se razlike pri zaokroževanju na
najbližji višji cel evro preračunano v breme
ali dobro rezerv.
4.3. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s točko 4.1. in 4.2. dnevnega reda
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
na podlagi osme alineje prvega odstavka
247. člena ZGD pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu družbe in na račun družbe
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
Najvišja nakupna cena 1 delnice ne sme
presegati 6,5 eura, najnižja nakupna cena
pa ne sme biti manjša od 2,5 eura. Pooblastilo velja 18 mesecev.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
6. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina imenuje
dva člana nadzornega sveta z mandatom
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štirih let, ki prične teči z dnem poteka mandata sedanjih članov nadzornega sveta.
Za novo mandatno obdobje se imenujeta za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev: Darko Kočar in Jožef
Hodošček.
7. Plačilo članom nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: člana nadzornega
sveta za opravljanje svojega dela prejmeta
plačilo v višini 70% mesečne plače direktorja
družbe bruto letno, predsednik nadzornega
sveta pa za opravljanje dela prejme plačilo v
višini 100% mesečne plače direktorja družbe bruto letno. Izplačilo članom nadzornega
sveta se izvaja kvartalno.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina družbe
imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2006 Auditor revizijsko družbo
d.o.o. Ptuj.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za poslovno leto
2005, s poročilom pooblaščenega revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 9. in
11. uro na sedežu družbe v tajništvu v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pisni nasprotni predlogi delničarjev se
sprejemajo v roku enega tedna po objavi
tega sklica na naslovu družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo. Prijave se bodo zbirale od dneva objave tega
sklica do vključno dne 25. 8. 2006 v tajništvu
družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev pa z originalnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Agis zavore d.d., Ptuj
direktor družbe
Emerik Weigl, dipl. ing.
Ob-21023/06
Uprava družbe CTJ Izobraževalni center za tuje jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva
21, 1000 Ljubljana, na podlagi 292. člena
ZGD-1 ter 7. člena Statuta družbe sklicuje
11. redno letno skupščino
delničarjev družbe CTJ Izobraževalni
center za tuje jezike, d.d., Ljubljana,
Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana,
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ki bo v četrtek, 24. 8. 2006, ob 14. uri v
sobi B na sedežu družbe CTJ d.d. Ljubljana, Vilharjeva 21 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico
skupščine se izvoli Mateja Trojanšek, za
preštevalko glasov pa se izvoli Andreja Zad
nikar. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka
Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005.
3. Ugotovitev izgube za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 3: na predlog nadzornega sveta skupščina ugotavlja, da izguba
v poslovnem letu 2005 znaša 26,402.981,81
SIT.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu za leto
2005.
Predlog sklepa št. 4: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2005.
5. Odprodaja nepremičnine.
Predlog sklepa št. 5: proda se nepremičnina, ki predstavlja poslovne prostore
družbe in se nahaja v poslovnem objektu
na naslovu Vilharjeva 21 v Ljubljani, stoječem na parc. št. 1844/3, ki je vpisan v vlož.
št. 1478, k.o. Bežigrad in v naravi predstavlja dvorišče 291 m2 in stanovanjska stavba
247 m2, po tržni ceni, ob pridobitvi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe
oziroma edinega delničarja za podpis pogodbe o odsvojitvi nepremičnine.
6. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
št. 6.1: Delniška družba CTJ Izobraževalni center za tuje jezike, d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Vilharjeva 21, se z
dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo CTJ Izobraževalni center za tuje
jezike d.o.o., skrajšana firma CTJ d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom
Vilharjeva 21, Ljubljana, ter z značilnostmi,
razvidnimi iz Akta o ustanovitvi.
št. 6.2: Osnovni kapital delniške družbe,
ki znaša 51,192.000 SIT se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 51,192.000 SIT.
Družba Mladinska knjiga Založba d.d.,
kot edini delničar delniške družbe, postane
edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo. Osnovni vložek edinega družbenika
tako znaša 51,192.000 SIT.
št. 6.3: Družba CTJ Izobraževalni center
za tuje jezike d.o.o. opravlja dejavnosti določene v Aktu o ustanovitvi.
št. 6.4: Sprejme se akt o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo CTJ Izobraževalni center za tuje jezike d.o.o. v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in prične veljati z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti statut delniške družbe, ki z
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dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preneha veljati.
št. 6.5: Za direktorja družbe CTJ Izobraževalni center za tuje jezike d.o.o. se
imenuje Bojan Šuštar, Runkova 6, Ljubljana,
z omejitvami določenimi v Aktu o ustanovitvi. Za podpis pogodbe o poslovodenju se
pooblasti zakoniti zastopnik edinega družbenika.
št. 6.6: Mandat članov nadzornega sveta
družbe CTJ Izobraževalni center za tuje jezike d.d. traja do vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register.
št. 6.7: Skupščina v skladu s tretjim odstavkom 697. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) pooblašča direktorja družbe, da v Aktu o ustanovitvi družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge
zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo
Akta o ustanovitvi.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan
13. 8. 2006. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom. Glasovalno pravico uresničuje
tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil
svojo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino in predlagano besedilo Akta o ustanovitvi je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe CTJ d.d. Ljubljana vsak delavnik med 9. in 12. uro. Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so
dostopni tudi na spletnih straneh družbe na
naslovu: www.mladinska.com/delnicarjictj.
Uprava družbe CTJ d.d. Ljubljana
Ob-21024/06
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana na podlagi 41. člena statuta družbe,
sklicuje
11. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2006 ob 12. uri v sejni
sobi Mladinske knjige Založbe d.d. (Modra
hiša) v Ljubljani, Slovenska 29, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 1: za predsednico skupščine
se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalca
glasov pa se izvoli Maja Pavlin. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
Ljubljana za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljubljana za
leto 2005 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Ljubljana, za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mladinska knjiga Trgovina
d.d., Ljubljana, za leto 2005 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2005.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005 in podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 3.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2005 v višini 248,388.000 SIT razporedi na
naslednji način:
– za nagrade nadzornemu svetu
5,000.000 SIT bruto,
– preostali del bilančnega dobička v višini 243,388.000 SIT ostane nerazporejen.
Nagrade nadzornemu svetu morajo biti
izplačane do konca septembra 2006.
št. 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 4.1: Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic Mladinska knjiga Trgovina
d.d., Ljubljana, in sicer tako, da 1 delnica
družbe z nominalnim zneskom 8.000 SIT
postane 1 kosovna delnica, ki se ne glasi
na nominalni znesek. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se spremenijo ustrezna določila
statuta družbe.
št. 4.2: Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) pooblašča nadzorni svet
družbe, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki
so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo Statuta.
5. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 5: skupščina
sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa št. 6: skupščina razreši Ludvika Lebna z mesta člana nadzornega sveta
zaradi podane izjave o odstopu. Za novega
člana nadzornega sveta Mladinske knjige
Trgovine d.d., Ljubljana, se izvoli Milan Matos, pri čemer njegov mandat traja do izteka
mandata sedanjega nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa
št. 7: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2006 skupščina imenuje družbo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so deset dni pred zasedanjem vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralni klirinško – depotni
družbi d.d., Ljubljana, in ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, ter ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na naslovu družbe Ljubljana, Slovenska 29.
Delničarjem so od dne objave tega sklica
na naslovu družbe v Ljubljani, Slovenska 29,
6. nadstropje, tajništvo, vsak delavnik med
9. in 14. uro, na vpogled naslednje listine:
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– letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Ljubljana, za leto 2005,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo,
– besedilo predlaganih sprememb statuta.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
družbe z utemeljitvijo, ter utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni
tudi na spletnih straneh družbe na naslovu:
www.mladinska.com/delnicarjimkt.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva pri Eriki
Puš po tel. 01/560-54-08 ali pri Vesni Škof
po tel. 01/241-37-02.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
Ljubljana
uprava
Št. 314
Ob-21025/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 33. člena statuta delniške družbe TDR-Metalurgija
d.d., Ruše, uprava družbe sklicuje
10. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,
ki bo v sredo, dne 23. 8. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
cesta 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate za
predsedujočega skupščine, dva preštevalca
glasov in notarja, ugotovi sklepčnost ter potrdi predlagani dnevni red.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
TDR-Metalurgija d.d. in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2005, seznanitev z obema
Revizorjevima poročiloma, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe TDR-Metalurgija d.d.
in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2005 ter
Poročila o odnosih s povezanimi družbami
za leto 2005.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se je seznanila z Letnim
poročilom družbe TDR-Metalurgija d.d. in
Skupine TDR-Metalurgija za leto 2005 ter
Revizorjevima poročiloma o poslovanju
družbe TDR-Metalurgija d.d. in Skupine
TDR-Metalurgija za leto 2005.
b) Skupščina se je seznanila s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe TDR-Metalurgija d.d.
in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2005,
obeh Revizorjevih poročil in Poročila o odnosih s povezanimi družbami za leto 2005.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe TDRMetalurgija d.d. razrešnico za poslovno leto
2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa za imenovanje revizorja
za poslovno leto 2007 bo podan na zasedanju skupščine.
6. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.

Št.

Predlog sklepa za imenovanje članov
nadzornega sveta bo podan na zasedanju
skupščine.
7. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:
7.1. Prvi odstavek 5. člena statuta, ki
govori o osnovnem kapitalu, se nadomesti
z novim odstavkom, ki glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 2.225,824.000 SIT in je
razdeljen na 2,225.824 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
7.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
7.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji eur prenesejo v
breme rezerv.
7.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetih sklepov 7. točke
dnevnega reda.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Metalurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na
skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
naj zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo na
seznam udeležencev oziroma oddajo pooblastila.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov o katerih bo
odločala skupščina je delničarjem na voljo
na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška cesta 51, vse delovne dni od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10.
do 12. ure. Revidirano Letno poročilo družbe
TDR-Metalurgija d.d. in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2005, vključno z gradivom
glede sprememb statuta, je objavljeno na
spletni strani http://www.tdr-metalurgija.si.
Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Franjo Vališer, univ. dipl. ekon., direktor
Št. 18
Ob-21030/06
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d., Celovška
cesta 280, Ljubljana in 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
18. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE
nove tehnologije d.d.,
ki bo dne 24. 7. 2006 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja;
2. Soglasje k pripojitvi CDE, nove tehnologije, d.d. k družbi CDE Holding, d.o.o.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina soglaša s Pogodbo o pripojitvi z dne 18. 7. 2006 in da se v skladu z
navedeno pogodbo CDE, nove tehnologije,
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d.d., Celovška cesta 280, Ljubljana, matična
številka: 5839394 kot prevzeta družba pripoji k CDE Holding, naložbena dejavnost,
d.o.o., Celovška cesta 280, Ljubljana, matična številka: 2186179 kot prevzemni družbi.
Gradivo
Od dneva sklica skupščine imajo delničarji na sedežu družbe na vpogled Pogodbo
o pripojitvi, zaključno poročilo prevzete družbe in poročilo nadzornega sveta prevzemne
družbe o pregledu pripojitve.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa družbe
vpisani v delniško knjigo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe, se
lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno
pooblastilo predložiti najkasneje do začetka
zasedanja skupščine.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
predsednik uprave
Ob-21031/06
Uprava družbe Delamaris d.d. Izola na
podlagi 283. člena ZGD, 26., 27. in 28. člena Statuta družbe v soglasju z nadzornim
svetom sklicuje
9. skupščino
družbe Delamaris d.d. Izola,
ki bo dne 29. 8. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe Tovarniška ul. 13, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine – Loredano Glavič in
verifikacijsko komisijo – Sandra Paliska,
Ivan Sinožič in Tanija Pulin ter potrdi prisotnost vabljene notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z revidiranim poslovnim poročilom družbe za leto 2005 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) del bilančnega dobička v višini
25,206.764,64 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida za leto 2005 se odvede v
druge rezerve iz dobička.
b) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2005 in se upravi,
predsedniku in članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 skupščina imenuje družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
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5. Predlog spremembe statuta
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe Delamaris d.d.
ter na temelju sprememb prečiščeno besedilo statuta, kot sledi:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in spremembami ter dopolnitvami statuta,
bo delničarjem na vpogled v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris d.d., Izola, vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica, pa do vključno zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi imetniki
delnic družbe, vpisani v delniško knjigo pet
dni pred skupščino oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov
družbe Delamaris d.d. Izola, Tovarniška 13,
Izola. Zastopniki oziroma pooblaščenci naj
svoji prijavi priložijo pooblastila za zastopanje.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Delamaris d.d. Izola
direktor
Vojko Maver
Ob-21037/06
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
10. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 15. uri v prostorih ENOS-Energetika,d.o.o., Jesenice, C.
železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Mojca Smolej.
Za preštevalca glasov se imenuje Peter
Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
155,498.003,98 ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
5. Povečanje osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Osnovni kapital družbe se poveča s
sedanjih 65,529.000 SIT za 22,000.000 SIT
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tako, da po povečanju znaša 87,529.000
SIT.
b) Povečanje se izvede z izdajo 22.000
novih navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka.
c) Novoizdane delnice imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in tvorijo skupaj
z njimi isti razred.
d) Uprava družbe bo obstoječe delničarje, ki imajo prednostno pravico, povabila k
vpisu in vplačilu novoizdanih delnic. Rok za
vpis in vplačilo je 30 dni od objave povabila.
Emisijska vrednost delnice je enaka njeni
nominalni vrednosti. Delnice se vplačuje v
denarju.
e) Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
f) Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev besedila se pooblasti nadzorni svet.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
Revizijski center d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino: gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na
vpogled vsem delničarjem vsak delavnik od
9. do 11. ure pri Mojci Smolej v prostorih
ENOS - Energetika, d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana
10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Ob-21046/06
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
11. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.,
ki bo dne 22. 8. 2006 ob 8. uri na sedežu
družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 11. 5. 2006 o sprejemu letnega poročila za leto 2005;
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2005 bilančni dobiček v višini
25,391.991,75 SIT ostane nerazporejen;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Odstop člana nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
članice nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2006
se imenuje Tekos revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.
5. Sprememba statuta zaradi uvedbe
prenosljivih imenskih kosovnih delnic in
prehoda na EUR ter potrditev čistopisa Statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejme naslednji sklep:
a) spremeni se prvi odstavek 4. člena
Statuta, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
120,360.000 SIT in je razdeljen na 12.036
delnic. Delnice so oblikovane kot navadne,
prosto prenosljive, imenske kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«;
b) na predlog uprave skupščina Komunale Tolmin Javnega podjetja d.d. pooblašča
nadzorni svet Komunale Tolmin Javnega
podjetja d.d., da z dnem uvedbe evra, kot
nacionalne valute, opravi preračun osnovnega kapitala, ki znaša 120,360.000 SIT
določen v prvem odstavku 4. člena statuta. Nadzorni svet se tako pooblašča, da
osnovni kapital iz prvega odstavka 4. člena
statuta, ki znaša 120,360.000 SIT, preračun
v evre po uradnem tečaju za menjave in
nato spremeni prvi odstavek 4. člena statuta s sklepom. Hkrati skupščina pooblašča
nadzorni svet, da vse v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju za menjave in
da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
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primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Št. 39
Ob-21047/06
Uprava družbe Farm Ihan d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in na podlagi 6. in 7. člena Statuta družbe
sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 11. uri v prostorih družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša
28,378.898 SIT.
4.2. Ves bilančni dobiček v višini
28,378.898 SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
5.1. Družba v letu 2006 nadomesti nominalne delnice s kosovnimi tako, da vsako
delnico z navadno imensko delnico nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z 1
navadno imensko kosovno delnico. Vsaka
kosovna delnica ima v osnovnem kapitalu
enak delež.
Delež ene kosovne delnice v osnovnem
kapitalu je 1/ 986.502. Vsaka kosovna delnica vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
5.2. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da v statutu navedene zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju
zamenjave.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Točka 1.3. statuta se spremeni tako,
da odslej glasi: »Sedež družbe je v Domžalah«.
Doda se 1.4. točka, ki glasi: »določitev
oziroma sprememba poslovnega naslova
družbe v okviru istega sedeža je v pristojnosti uprave družbe, ki je vsako spremembo
poslovnega naslova družbe dolžna prijaviti
v sodni register.«
6.2. Spremeni se 3. točka statuta, ki odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
986.502.000 navadnih prostoprenosljivih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima v osnovnem kapitalu družbe

Št.

enak delež in pripadajoč znesek. Delež
ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu
je 1/986.502. Ena kosovna delnica vsebuje
pripadajoč znesek 1.000 SIT.
3.1. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pri čemer ima vsaka kosovna delnica en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3.2. Vse delnice so v celoti vplačane.«
6.3. Spremeni se 3. stavek točke 3.7.
statuta, ki odslej glasi:
»Družba lahko poveča osnovni kapital
brez izdaje novih delnic, pri čemer mora
sklep o povečanju navajati način povečanju.«
6.4. Za točko 3 statuta se doda nova
točka 4, ki glasi:
»4. Sistem upravljanja.
4.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom«
6.5. Točka statuta 4. (Uprava) postane
točka 5.
6.6. Spremeni se obstoječa točka 5 statuta tako, da se črtajo točke 5.1.1. drugi,
tretji, četrti stavek točke 5.4., točka 5.5., prvi
stavek točke 5.6, točka 5.7., točka 5.8., ki
je v statutu pomotoma označena kot točka
7.8., spremeni se točka 5.11., ki odslej glasi:
»Nadzorni svet z večino sprejme poslovnik
o svojem delu.«
6.7. Celotna točka se preštevilči tako, da
postane točka 6.
6.8. Celotna točka 6 postane točka 7.
6.9. Spremeni se predzadnji stavek točke 7.3., tako, da odslej glasi: »Deleži delničarjev na bilančnem dobičku se določijo v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu« in se hkrati preštevilči celotna točka 7 statuta, tako, da postane točka 8.
6.10. Točke 8, 9 in 10 postanejo točke
9, 10 in 11.
6.11. Spremeni se datum v 11.2. točki tega statuta in nadomesti z datumom
26. 8. 2005 in briše zadnji stavek točke
11.2.
6.12. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta in čistopis statuta, v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba RATING d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Vsaka
delnica velja en glas.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
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prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
5 in 6 kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja: glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Farma Ihan d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM MBA
Št. 40
Ob-21048/06
Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe
sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 14. uri v prostorih gasilskega doma Ihan, Breznikova
cesta 76.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
dnevnim redom tako kot v predlogu.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se delovna telesa tako kot v predlogu.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša
10,400.909 SIT.
4.2 Del bilančnega dobička v višini
4,564.800 SIT se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 20,00 SIT na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60
dni po izvedeni skupščini.
4.3 Preostali del bilančnega dobička v
višini 5,836.109,94 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
4.4 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
5.1. Družba v letu 2006 nadomesti nominalne delnice s kosovnimi tako, da
– vsako navadno imensko delnico razreda A z nominalnim zneskom 1.000 SIT
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nadomesti z 1 navadno imensko kosovno
delnico razreda A. Vsaka kosovna delnica
razreda A ima v osnovnem kapitalu enak
delež. Delež ene kosovne delnice razreda
A v osnovnem kapitalu je 1/304.948. Vsaka
kosovna delnica razreda A vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT,
– vsako imensko prednostno udeležbeno neglasovalno delnico razreda B z nominalnim zneskom 1.000 SIT, nadomesti z 1
imensko prednostno udeležbeno neglasovalno kosovno delnico razreda B. Vsaka
kosovna delnica razreda B ima v osnovnem
kapitalu enak delež. Delež ene kosovne delnice razreda B v osnovnem kapitalu je 1/
228.240. Vsaka kosovna delnica razreda B
vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
5. 2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v statutu v tolarjih navedene zneske osnovnega kapitala in drugih kategorij,
z dnem uvedbe eura preračuna v eure po
tečaju zamenjave.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Spremeni se 6. alineja 1. člena statuta tako, da odslej glasi:
»Prednostna delnica razreda B: je prednostna udeležbena, neglasovalna imenska
in prosto prenosljiva delnica z minimalno
dividendo v višini 20 SIT in s pravico do
izplačila enako visoke dividende, kakor pripada glasovalnim navadnim delnicam, če je
izplačana dividenda višja od 20 SIT in daje
pravico do ustreznega dela premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe, ter nudi druge
pravice na podlagi zakona in tega statuta.
Delnice razreda B se na zahtevo imetnika
lahko spremenijo v delnice C.«
6.2. Spremeni se 7. alineja 1. člena statuta tako, da odslej glasi:
»Prednostna delnica razreda C: je prednostna udeležbena, neglasovalna prinosniška in prosto prenosljiva delnica z minimalno dividendo v višini 20 SIT in s pravico do
izplačila enako visoke dividende, kakor pripada glasovalnim navadnim delnicam, če je
izplačana dividenda višja od 20 SIT in daje
pravico do ustreznega dela premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe, ter nudi druge
pravice na podlagi zakona in tega statuta.«
6.3. Spremeni se 11. člen statuta, tako,
da odslej glasi:
Razredi delnic, premija
»Osnovni kapital je razdeljen na:
1. 304.948 navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda A. Vsaka kosovna delnica
razreda A ima v osnovnem kapitalu družbe enak delež in pripadajoč znesek. Delež
ene kosovne delnice razreda A v osnovnem
kapitalu je 1/304.948. Ena kosovna delnica
razreda A vsebuje pripadajoč znesek 1.000
SIT.
2. 228.240 prednostnih udeležbenih neglasovalnih delnic imenskih kosovnih delnic
razreda B. Vsaka kosovna delnica razreda
B ima v osnovnem kapitalu družbe enak delež in pripadajoč znesek. Delež ene kosovne delnice razreda B v osnovnem kapitalu
je 1/228.240. Ena kosvna delnica razreda A
vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
Vse delnice so v celoti vplačane.«
6.4. V 13. členu se doda nov 3. člen statuta, ki glasi.
V letu 2006 se delnice razreda A z nominalnim zneskom 1.000 SIT in delnice razreda B z nominalnim zneskom 1000 SIT
zamenjajo za kosovne delnice v razmerju
1:1.
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6.5. Črta se 34., 99., 108., člen statuta.
6.6. Spremeni se prvi odstavek 37. člena
statuta, tako, da odslej glasi:
»Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se opravi z
združevanjem delnic.«
6.7. Spremeni se 39. člen statuta tako,
da se črta zadnji stavek tretjega odstavka.
6.8. Spremeni se 89. člen statuta, tako,
da odslej glasi:
»Vsaka kosovna delnica razreda A daje
en glas.«
6.9. Spremeni se 2. stavek petega odstavka 94. člena statuta tako, da odslej glasi: »Deleži delničarjev na bilančnem dobičku
se določijo v sorazmerju z njihovim deležem
v osnovnem kapitalu.«
6.10. Spremeni se 46. člen statuta tako,
da se doda besedilo »in na spletni strani
družbe« v drugem stavku prvega odstavka,
takoj po začetku stavka »V glasilu«.
6.11. Spremeni se 50. člen statuta tako,
da se črta drugi odstavek.
6.12. Spremeni se 78. člen statuta tako,
da se v drugem odstavku besedo »dvanajsti« nadomesti z besedo »osmi«.
6.13. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta in čistopis statuta v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba RATING d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi 10
dni pred skupščino. Vsaka delnica velja 1
glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje: v vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov razen pod točko 5 in 6, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja: glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Uprava družbe
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.

Ob-21135/06
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Alukomen Oprema d.d. sklicuje
13. skupščino
družbe Alukomen Oprema d.d.,
ki bo v torek dne 22. 8. 2006 ob 8. uri v
prostorih družbe Alukomen Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer:
Predsednica skupščine: Marta Turk.
Preštevalki glasov: Majda Jazbec, Adrijana Konjedič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2005, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
leto 2005 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2005, s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2005 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 39,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvo
družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
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odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vsako točko dnevnega reda ter druge
informacije, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v kadrovskem sektorju
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Alukomen Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Ob-21136/06
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
9. skupščino
delniške družbe Alukomen Montal d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 8.30, na
sedežu družbe (prostori uprave) v Komnu
129a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1.: po predlogu uprave
in nadzornega sveta se v delovna telesa za
7. sejo skupščine izvolijo:
– za predsednico: Adrijana Konjedič,
– za preštevalca glasov: Boris Švara in
Marta Turk.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o revidiranem letnem poročilu družbe
za leto 2005.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za leto
2005. Nadzorni svet je letno poročilo družbe
za leto 2005 skupaj z revizijskim poročilom
potrdil dne 13. 7. 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v višini
3,901.410,82 SIT se uporabi za druge rezerve iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št. 4.: skupščina delničarjev Alukomen Montal d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo teh dveh organov v
letu 2005.
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 5.: skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa izvrši
nakup do 10% lastnih delnic v nominalni
višini 14,490.000 SIT, in sicer po dnevni tržni
ceni, a ne nižji od nominalne vrednosti in ne
višji od knjižne vrednosti.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi statut
tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa št. 5.: za revizorja poslovanja družbe Alukomen Montal d.d. v letu
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2006 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljubljana.
7. Imenovanje novega nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa št. 6.: skupščina ugotovi,
da z 12. 9. 2006 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
Za mandatno dobo štirih let od 13. 9.
2006, se imenuje nov nadzorni svet, ki ga
sestavljajo člani: Bojan Kermolj, Egon Škerlj
in Boris Švara.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno
ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine v tajništvu družbe v
Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Alukomen Montal d.d. Komen
uprava družbe – direktor
Branko Terčon u.d.i.g.
Ob-21137/06
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek 22. 8. 2006 ob 9. uri v salonu družbe Modri lev d.o.o., Zaloška cesta
171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje: Tomaž
Čad, za preštevalca glasov: Peter Zavasnik
in Gašper Gorenc, za zapisnikarja: Marija
Malnar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep o delitvi dobič-
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ka, ki je ugotovljen v računovodskih izkazih
za leto 2005 in delitvi dobička iz rezerv iz
dobička.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2005, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005.
3. Vskladitev statuta družbe z ZGD-1
glede na uvedbo evra.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo s soglasjem nadzornega
sveta, da izpelje vse postopke za uskladitev
statuta družbe z ZGD-1, in sicer:
a) V družbi Skupina Claas d.d. Ljubljana se nominalna vrednost delnice 50.000
SIT po tečaju zamenjave preračuna v novo
nominalno vrednost 208 EUR. Skupščina
pooblašča upravo, da ustrezno spremeni
besedila statuta tako, da bo skladno s zgornjo odločitvijo. Zaradi prilagoditve nominalne vrednosti delnice v evre, se zmanjša
osnovni kapital družbe za 107.486,72 SIT
v korist kapitalskih rezerv in znaša z dnem
uvedbe evra 144.352 EUR. Skupščina pooblašča upravo, da ustrezno spremeni besedila statuta tako, da bo skladno s zgornjo
odločitvijo.
b) V hčerinski družbi Modri lev d.o.o.,
Ljubljana se zaradi prilagoditve osnovnega kapitala v evre osnovni kapital družbe
102,100.000 SIT spremeni v 426.056 EUR.
Skupščina pooblašča upravo, da ustrezno spremeni besedila statuta tako, da bo
skladno s zgornjo odločitvijo.
c) V hčerinski družbi Avtohiša Moste
d.o.o., Ljubljana se zaradi prilagoditve
osnovnega kapitala v evre osnovni kapital družbe 206,050.016 SIT spremeni v
859.831 EUR. Skupščina pooblašča upravo,
da ustrezno spremeni besedila statuta tako,
da bo skladno s zgornjo odločitvijo.
d) V hčerinski družbi Nova motolegenda d.o.o., Ljubljana se zaradi prilagoditve
osnovnega kapitala v evre osnovni kapital
družbe 3,000.000 SIT spremeni v 12.518
EUR. Skupščina pooblašča upravo, da
ustrezno spremeni besedila statuta tako,
da bo skladno s zgornjo odločitvijo.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, Maribor.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2005, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem v
tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice
na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred sklicem skupščine do 14. ure v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
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upravi-direktorju delniške družbe najkasneje
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
glavni direktor Pavel Prebil
Ob-21158/06
Na podlagi 40. člena Statuta družbe skupine KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
sklicuje uprava
12. sejo skupščine
družbe skupine KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek 21. avgusta 2006, ob
12. uri v sejni sobi uprave skupine KIK Kemijske industrije Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Gliha.
Za preštevalki glasov se izvolita Tatjana
Lipovšek in Mojca Lap.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Janez
Novak iz Kamnika.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina delničarjev skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d. se seznani
s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d.
2.2. Skupščina delničarjev skupine KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d. podeli razrešnico za poslovanje v letu 2005 upravi in
vsem članom nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem
letu 2006 se imenuje revizijska hiša Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Ljubljana, s sedežem Kamniška 25, Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: po predlogu delničarja.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine
Vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so
tega dne vpisani v delniški knjigi, se lahko
udeležijo zasedanja skupščine in sodelujejo
pri glasovanju.
Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno
upravi družbe in ostane shranjeno pri
družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta oziroma izpiskom iz
sodnega registra, s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
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Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-21159/06
Uprava družbe Stolarna Dobrepolje d.d.,
Podgorica 21, Videm Dobrepolje, na podlagi 295. člena ZGD-1 in 6.4. točke Statuta
družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Stolarna Dobrepolje d.d.,
ki bo v petek dne 25. 8. 2006 ob 14. uri
v poslovnih prostorih družbe v Podgorici 21,
Videm Dobrepolje.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in imenovanje organov
skupščine
Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Tršan Dušan,
– za preštevalki glasov se imenujeta Babič Jelka in Erčulj Marija.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2005 v višini 2,669.000 SIT ostane
nerazporejen.
3.2. Skupščina delničarjev podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
delo v poslovnem letu 2005.
4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
4.1. Družba Stolarna Dobrepolje d.d.,
Družba za proizvodnjo pohištva, Podgorica
21, Videm Dobrepolje, ki je vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod vl. št. 1/1020/00, se z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s
firmo: Stolarna Dobrepolje d.o.o., Družba za
proizvodnjo pohištva, Videm Dobrepolje, s
skrajšano firmo: Stolarna Dobrepolje d.o.o.,
s sedežem firme: Videm Dobrepolje in s
poslovnim naslovom družbe: Podgorica 21,
ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene
pogodbe.
4.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 195,049.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 195,049.000 SIT.
Delničarji postanejo družbeniki družbe
in na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe, pridobijo poslovne deleže.
Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega
osnovnega vložka enak vsoti emisijskih
zneskov delnic v višini 1.000 SIT, ki jih ima
posamezni delničar, vendar ne manj kot
14.000 SIT.
Vsem tistim delničarjem, ki nimajo vsaj
14 delnic, se določi skupen osnovni vložek

v znesku, ki je enak vsoti emisijskih zneskov
(v višini 1.000 SIT) vseh njihovih delnic. Ti
delničarji na podlagi skupnega osnovnega
vložka pridobijo en poslovni delež, pravice iz tega poslovnega deleža pa izvršujejo
skupno.
4.3. Družba Stolarna Dobrepolje, d.o.o.
opravlja sledeče dejavnosti:
02.020 Gozdarske storitve,
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč,
20.300 Stavbno mizarstvo,
20.400 Proizvodnja lesene embalaže,
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa,
21.210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže,
36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva,
36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega,
36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega,
36.140 Proizvodnja drugega pohištva,
36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač,
36.610 Proizvodnja bižuterije,
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov,
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov,
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo,
45.210 Splošna gradbena dela,
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela,
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
45.430 Oblaganje tal in sten,
45.441 Steklarska dela,
45.442 Pleskarska dela,
45.450 Druga zaključna gradbena dela,
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal,
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov,
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki,
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom,
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki,
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom,
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52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom,
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln,
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
55.510 Dejavnost menz,
60.240 Cestni tovorni promet,
63.120 Skladiščenje,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi,
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem,
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.
4.4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Stolarna Dobrepolje, d.o.o., ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa in prične veljati z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register. Družbena
pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem
vpisa preoblikovanja preneha veljati. Predlagano besedilo družbene pogodbe je skupaj
z ostalim gradivom za skupščino na vpogled
na sedežu družbe. Za izdelavo čistopisa
družbene pogodbe glede osnovnih vložkov
in poslovnih deležev skupščina pooblašča
direktorja družbe.
4.5. Za direktorja družbe Stolarna Dobrepolje, d.o.o. se imenuje dosedanji edini član
uprave Stane Škulj, stanujoč Zagorica 24a,
Videm Dobrepolje, z mandatno dobo 5 let,
ki zastopa družbo brez omejitev. Za podpis
pogodbe o poslovodenju se pooblasti Francija Žnidaršiča, družbenika družbe.
4.6. Mandat članov nadzornega sveta
delniške družbe Stolarna Dobrepolje, d.d.
traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
4.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno s
določili 651. člena ZGD-1, pridobila njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za denarno odpravnino v višini 450 SIT za
vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska njihovega osnovnega vložka oziroma za vsako
eno delnico pred preoblikovanjem.
4.8. Vse delnice družbe Stolarna
Dobrepolje, d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register umaknejo
iz borzne kotacije.
4.9. Vse lastne delnice družbe Stolarna
Dobrepolje, d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo
v lastne poslovne deleže.
5. Sprememba družbene pogodbe zaradi preračuna osnovnih vložkov in osnovnega
kapitala v EURE.
Predlog sklepa: pod pogojem, da bo vpisano preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo pred 1. 1. 2007, se izvede
prehod osnovnih vložkov in osnovnega kapitala na EURO na način iz 696. člena ZGD-1
in se pooblasti direktorja družbe, da z dnem
uvedbe EURA v družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski
v EUR-ih.
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6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje družbo Ripro d.o.o. Velenje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Stolarna Dobrepolje d.d. za čas od 1. 1. 2006 do dneva
vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
II. Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo ali centralni register pri KDD na dan
25. 7. 2006. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo seja
skupščine, eno uro pred pričetkom seje.
III. Ponovni sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti (manj kot 15%
glasov) bo ponovljena skupščina istega dne
in v istih prostorih ob 14.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede višino na seji
zastopanega osnovnega kapitala.
IV. Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi
in poslani v roku 7 dni po objavi tega sklica
v tajništvo družbe.
Stolarna Dobrepolje d.d.
uprava
Stane Škulj
Ob-21160/06
Uprava družbe na podlagi tč. 7.3 statuta
družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto, v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
8. redno skupščino delničarjev,
ki bo 21. 8. 2006 ob 12.30 na sedežu
družbe, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja Andreja Tirana iz Novega mesta.
Predlog sklepa:
Za predsednika zasedanja se izvoli Andrej Mihevc.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Turk in Ana Strajnar Erpič.
Ugotovi se navzočnost notarja Andreja
Tirana iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom VGP
Novo mesto d.d., za leto 2005, revizorjevim
poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega
dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2005, revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom
nadzornega sveta. Skupni bilančni dobiček
družbe na dan 31. 12. 2005 znaša 763.000
SIT.
Dividende za leto 2005 se ne izplačajo.
Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2005 v višini 763.000 SIT ostane
nerazporejen.
Nagrada upravi in nadzornemu svetu za
leto 2005 se ne izplača.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2005.
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3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 imenuje
Dinamic d.o.o., “Revizijsko družbo”, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
4.1 Statut družbe se spremeni, in sicer:
Spremeni se točka 2.4 in glasi:
»Sedež družbe je v Novem mestu.«
Črta se besedilo točke 4.1 in se vnese
novo besedilo, ki glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
150,260.000,00 (stopetdesetmilijonovdve
stošestdesettisoč) SIT je razdeljen na
75.130 (petinsedemdesettisočstotrideset)
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.«
Črta se prvi odstavek točke 4.2.
4.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da pod pogojem uvedbe eura, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v SIT,
z dnem uvedbe eura preračuna v EUR po
tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni
statut družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. K prijavi mora biti priloženo pooblastilo.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Ljubljanska cesta 47, vsak delovni dan od 12. do
15. ure.
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe
Ob-21187/06
Na podlagi 10. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Sivent, družba tveganega
kapitala, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 22. 8. 2006 ob 10. uri na
sedežu družbe, Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Jelena Davinić. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar
iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
2.2.1. Bilančni
dobiček
na
dan
31. 12. 2005 znaša 116,618.430,80 SIT.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi: bilančnega dobička v višini 116,618.430,80 SIT se ne uporabi in
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se odločanje o njegovi uporabi prenese v
prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2006 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v evre.
4.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 70.560
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 70.560 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statuta družbe.
4.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in skladno s tem tudi
čistopis statuta družbe.
4.3. Predlog sklep uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana, pooblašča nadzorni svet družbe oziroma
upravni odbor družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute, opravi preračun,
v statutu določene tolarske zneske osnovnega kapitala in odobrenega kapitala, v EUR
po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut družbe z veljavno sprejetim
sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v EUR.
5. Imenovanje članov upravnega odbora
in določitev nadomestila članom upravnega
odbora za njihovo delo.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Za člane upravnega odbora družbe
se imenujejo Roman Didovič, Jure Bizjak in
Bojana Vinkovič.
5.2. Štiriletni mandat novoizvoljenim članom upravnega odbora začne teči z dnem
vpisa sprememb statuta družbe v sodni register.
5.3. Članom upravnega odbora, ki imajo
z družbo sklenjeno delovno razmerje, za
delo v upravnem odboru za čas trajanja
mandata pripada mesečno nadomestilo največ do višine 6.600 EUR bruto v tolarski
protivrednosti, preračunano po paritetnem
tečaju 1,581.624 SIT, ter pripadajoče bonitete, katerih vrsto določi upravni odbor, v
višini največ 1.670 EUR bruto tolarski protivrednosti, preračunano po paritetnem tečaju 1,397.802,40 SIT za vsakega člana. V
primeru, da član upravnega odbora v družbi
nima sklenjenega delovnega razmerja, je
upravičen do izplačila sejnine v višini 100
EUR bruto tolarski protivrednosti, preračunano po paritetnem tečaju 23.964 SIT in
predsednik upravnega odbora pa prejme
sejnino v višini 150 EUR bruto tolarski protivrednosti, preračunano po paritetnem tečaju
35.946 SIT.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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Delničar, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri
dni pred skupščino in je bil vpisan v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan
19. 8. 2006. Delničar mora svojo identiteto
izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od
10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-21192/06
Na podlagi določil ZGD in 40. člena Statuta družbe Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 ob 13. uri v
prostorih družbe, Nova Gorica, Sedejeva
4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti
se na predlog uprave in nadzornega sveta izvoli za predsednico skupščine Lucijo
Čermelj, za preštevalki glasov pa Danijelo
Brecelj in Danijelo Šuligoj.
Skupščini prisostvuje tudi vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila Grafike Soča d.d. za leto
2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeli razrešnico.
4. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina ugotavlja, da z dnem
12. 11. 2006 preneha mandat članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev
Antonu Batiču in Martinu Murovcu ter predstavniku delavcev Igorju Zavrtaniku.

2. Skupščina imenuje v nadzorni svet
z dnem 12. 11. 2006 z mandatno dobo štirih
let naslednje člane nadzornega sveta: Kvirina Velikonjo in Martina Murovca.
3. Skupščina seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev za člana nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2006 imenuje revizijska družbe KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju
zamenjave, ki bo določen v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal uvedbo eura in
skladno s tem spremeni statut.
7. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
7a) Skupščina sprejme sklep, da se delnice z nominalno vrednostjo družbe Grafika
Soča d.d. Nova Gorica pretvorijo v kosovne
delnice in sicer tako, da se spremeni 5. člen
statuta in se spremenjen glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
288,840.000,00 (dvestooseminosemdesetmilijonovosemstoštiridesettisoč in 00/100)
SIT in je razdeljen na 288.840 (dvestooseminosemdesettisočosemstoštirideset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
7b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da besedilo statuta spremeni tako, da bo
skladno s 7 a točko dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave, na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri KDD po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Grafika Soča d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-21193/06
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
Cesta solinarjev 6, 6320 Portorož, uprava
in nadzorni svet družbe sklicujeta
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8. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož,
d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 13. uri v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha, za
preštevalki glasov se določi Milena K. Guzič
in Tina Hvastja, za notarja se povabi Dravo
Ferligoj.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d. za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, ter sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d. z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Iz sredstev nerazporejenega dobička
iz leta 2005 se izplača nagrada članom
nadzornega sveta v višini 2,153.000 SIT
in nagrada upravi delniške družbe v višini
1,117.000 SIT bruto.
Preostanek bilančnega dobička leta
2005 v višini 660,091.523 SIT se razporedi
v preneseni dobiček družbe.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
3. Priprava letnega poročila samo v skladu z MSRP.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se na podlagi 54., 56. in 699. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 42/06) sprejme naslednji predlog sklepa:
Letno poročilo družbe Turistično podjetje
Portorož d.d. se od 1. 1. 2006 dalje pripravlja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MRSP).
Obrazložitev: Družba Terme Čatež d.d.
kot nadrejena družba Turističnemu podjetju
Portorož d.d. je dolžna pripravljati konsolidirano letno poročilo v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, zato
morajo tudi podrejene družbe pripraviti letno
poročilo v skladu MRSP.
4. Spremembe in dopolnitve statuta in
preračun osnovnega kapitala v eure.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se na podlagi 172., 694. in 695.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 42/06) sprejme naslednje sklepe, ki omogočajo prehod na euro v delniški
družbi:
Predlog sklepa št. 4/1
Spremeni se prvi odstavek 3. člena in se
spremenjen glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
390,000.000,00 (tristo devetdeset milijonov 00/100 tolarjev) SIT in je razdeljen na
195.000 (sto petindevetdeset tisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic.
Predlog sklepa št. 4/2
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave.
Obrazložitev:
Z dnem uvedbe eura je potrebno v delniški družbi opraviti prehod na euro. S spremembo nominalnih delnic izraženih v tolarjih
v kosovne delnice je omogočeno, da se z
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dnem uvedbe eura in po preračunu zneska
osnovnega kapitala v eure lahko izračuna
pripadajoči znesek ene kosovne delnice v
eurih. Prav tako pa ob morebitni spremembi osnovnega kapitala s spremembo števila
delnic ne pride do nepravilnosti zneska že
izdanih delnic.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na voljo na sedežu
družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delavnik od 10. do 12. ure v tajništvu
družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, in njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj
3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-21203/06
Na podlagi 31. in 32. člena Statuta družbe Realest, družba za poslovanje z nepremičninam, d.d. uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
delniške družbe Realest d.d.,
ki bo potekala dne 24. 8. 2006 ob 8. uri,
v pisarni notarke Nade Kumar, Slovenska
cesta 56/5, 1000 Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Gorazd Čuk, za preštevalko glasov Danico
Čuk. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzorna v družbi
v letu 2005. Skupščina podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
3. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: delniška družba Realest d.d., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. 1/39115/00 se preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo
Realest družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o., skrajšana firma: Realest d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, dejavnostjo:
I/63.120 Skladiščenje,
J/65.210 Finančni zakup (leasing),
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
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K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem,
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem,
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja,
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme,
K/74.851 Prevajanje,
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov,
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
ter drugimi značilnostmi razvidnimi iz
družbene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisnika in sestavni del tega sklepa.
Osnovni kapital delniške družbe v celoti
preide v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in po preoblikovanju znaša
16,767.000 SIT.
Vsota vseh delnic vsakega delničarja z
nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT,
kot je razvidno iz knjige delničarjev na dan
te skupščine, postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register poslovni delež
v nominalni višini, ki je enak seštevku nominalnih zneskov vseh delnic v imetništvu
posameznega delničarja. Vsota nominalnih zneskov vseh poslovnih deležev znaša
16,767.000 SIT.
Uprava družbe Realest d.d. prilaga izjavo
po 3. točki 648. člena Zakona o gospodarskih družbah v naslednjem besedilu: Družba
Realest d.d., tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju ponuja, da bo pridobila
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno odškodnino.
Za prvega poslovodjo družbe z omejeno odgovornostjo Realest d.o.o. se imenuje
Gorazd Čuk.
4. Preračun osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: zneski osnovnega kapitala in osnovnih vložkov se z dnem uvedbe eura preračunajo v eure v skladu s 696. členom Zakona
o gospodarskih družbah. Skupščina družbe
na podlagi 3. odstavka 697. člena ZGD pooblašča poslovodjo, da v družbeni pogodbi
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vsebovane zneske v tolarjih, z dnem uvedbe
EUR-a nadomesti z zneski v eurih.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na naslovu Dunajska cesta 21, Ljubljana vsak delavnik med 9. in 15. uro, v
času od objave sklica skupščine do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so pisno prijavili udeležbo na
skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Realest, d.d.
Gorazd Čuk, direktor
Ob-21204/06
Na osnovi točke Č. šestega poglavja Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 23. 8. 2006, na sedežu družbe v
prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 14. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Slavica Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Primat d.d. in konsolidiranim
poročilom skupine Primat za leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Primat d.d.
za leto 2005 in konsolidiranim poročilom
skupine Primat za leto 2005 ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je skupščina sprejela
naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2005 znaša bilančni dobiček 247,559.454,89 SIT in se uporabi kot
sledi:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 67,365.900 SIT, kar znaša 700 SIT bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo
dividend nerazporejen dobiček iz let 2000,
2001 in 2002. Do dividende so upravičeni
delničarji vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine. Dividende se izplačajo v roku 90
dni od sprejema tega sklepa.
2. Preostanek bilančnega dobička v
višini 180,193.554,89 SIT ostaja nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
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4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2006 imenuje revizijsko družbo JPA
Abeceda Revizija d.o.o., Maribor.
5. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi izteka mandata z dnem izvedbe skupščine, preneha mandat članom
nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Aniti Okretič, Olgi Ernecl, Ivo Kosiju in
Roku Gerloviču ter predstavnikom delavcev:
Jožetu Pavšiču in Marjanu Hanžekoviču.
V skladu z določili Statuta družbe se za
člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev imenujejo:
– Anita Okretič,
– Olga Ernecl,
– Simon Hvalec,
– Matjaž Andric.
Skupščina se seznani, da sta bila na
Svetu delavcev dne 23. 6. 2006 za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
imenovana:
– Jože Pavšič,
– Zlatko Vezjak.
Mandat članov nadzornega sveta je 4
leta in prične dan po imenovanju na seji
skupščine.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: iz sodnega registra se
izbrišejo naslednje dejavnosti, ki niso usklajene s Standardno klasifikacijo dejavnosti:
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.,
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5170 Druga trgovina na debelo,
52740 Druga popravila, d.n.,
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Družba bo v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti nadomestila brisane dejavnosti z naslednjimi dejavnostmi:
G/51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov,
G/51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo,
G/51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo,
G/51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,
G/51.900 Druga trgovina na debelo,
G/52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe,
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
7. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
Doslej veljavno besedilo statuta se na
podlagi sprejetega sklepa o spremembi dejavnosti družbe spremeni in uskladi.
Sprejme in izdela se prečiščeno besedilo
Statuta delniške družbe, v katerem bo upoštevan zgoraj zapisani sklep.
Z dnem vpisa novega statuta družbe v
sodni register preneha veljati dosedanji statut družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v
korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d. vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na
skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo v tajništvo uprave družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d., Industrijska
ulica 22, 2000 Maribor, tako, da jo prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe, in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni 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
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.
Ob-21284/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 44. statuta delniške družbe uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delničarjev družbe Golf
in Kamp Bled d.d., Kidričeva 10c,
4260 Bled,
ki bo v torek dne 29. 8. 2006 ob 18. uri na
sedežu družbe, Kidričeva 10c, 4260 Bled, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalko glasov pa Kelbl Branka.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2005.
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b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2005.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
3.a) Na predlog delničarja Sava, družba
za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka
5111358 (glavni delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala
družbe, se delnice preostalih delničarjev
(manjšinski delničarji) prenesejo na glavnega delničarja.
3.b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3.c) Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 4.159 SIT za vsako
delnico.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za 2006 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Železna cesta 8a.
Gradivo za skupščino z utemeljenimi
predlogi sklepov, letno poročilo družbe za
leto 2005, d.d., poročilo nadzornega sveta,
letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja,
revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine je delničarjem na vpogled
v recepciji Kampa Bled, Kidričeva 10c, Bled,
vsak delavni dan razen sobot in nedelj od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda v Uradnem listu RS do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica na naslov Golf in Kamp
Bled d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled, bodo
objavljeni v skladu z zakonom.
Skupščine se udeležijo tisti delničarji, ki
so kot lastniki delnic vpisani v Klirinško depotni družbi na dan 23. 8. 2006 ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblastilo
mora biti pisno.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki
jih sprejmejo ob vstopu v dvorano ob podpisu seznama prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev.
Golf in Kamp Bled d.d.
uprava družbe
Andrej Šprajc, direktor
Ob-21299/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, uprava
sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d. Kočevska Reka,
Kočevska Reka 40,
ki bo potekala dne, 25. 8. 2006 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe v Kočevski
Reki 40, Kočevska Reka.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi predlagani dnevni red.
1.2. Za predsedujočega skupščine se
imenuje odv. Olgo Tanko.
1.3. V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
– Ferdinand Miklič, kot predsedujoči ter
– Vesna Ahac in Roman Zadnik – kot
preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2005
skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
3.1. Za revizorja za poslovno leto 2006
se imenuje mednarodno revizijsko hišo
KPMG, d.o.o. Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Izguba iz leta 2004 v višini
2,281.751,75 SIT in izguba iz leta 2005
102,291.618,38 SIT se pokriva iz kapitalskih
rezerv, ki po stanju 31. 12. 2005 znašajo
585,248.678,23 SIT.
5. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
5.1. Uvedba kosovnih delnic. Osnovni
kapital družbe, ki znaša 559,596.000 SIT
in je razdeljen na 559.596 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se
na novo razdeli na kosovne delnice. Vse
delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in
sicer tako, da na mesto 1 navadne delnice
z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi 1
navadna kosovna delnica, ki se ne glasi na
nominalni znesek. S tem je osnovni kapital,
ki znaša 559,596.000 SIT na novo razdeljen
na 559.596 kosovnih delnic.
5.2. Uskladitev z eurom. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe
eura preračuna v eure po tečaju zamenjave,
določenem v skladu s posebnim zakonom,
ki bo urejal uvedbo eura.
5.3. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sklepoma pod točko 5.1. in 5.2.
spremeni besedilo statuta družbe.
6. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
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so vpisani v delniško knjigo na dan 22. 8.
2006, in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v tajništvu uprave družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo
z osebnim identifikacijskim dokumentom
(osebno izkaznico ali potnim listom), pooblaščenci s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi dve urni odmor
po katerem se skupščina vnovič začne. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Jože Hrovat, dipl. ekon.
direktor
Št. 18/06
Ob-21304/06
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
12. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d.,
Dravograd,
ki bo v četrtek, dne 24. avgusta 2006 ob
10. uri v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Rastko Lah, za preštevalca
glasov pa Danica Klemenc.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Sonja Kralj.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 257,376.882,40 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 257,376.882,40 SIT
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v poslovnem letu 2005.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne.
Predlog sklepa 3.1.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 13.620 delnic
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT na delnico nadomesti 13.620 kosovnih delnic in
temu ustrezno se spremeni tudi točka 3.A.
Statuta družbe, tako da po novem glasi:
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»osnovni
kapital
družbe
znaša
136,200.000 SIT in je razdeljen na 13.620
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne imenske kosovne delnice so
delnice; ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividenda);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe«.
Predlog sklepa 3.2. skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
evra kot nacionalne valute preračuna v točki
3.A. Statuta družbe določen osnovni kapital,
ki znaša 136,200.000 SIT, iz SIT v EVR-a po
uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi
točko 3.A. Statuta družbe tako, da zapiše
znesek osnovnega kapitala v EVR-e ter potrdi čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo JPA Abeceda Revizija d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2006.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred skupščino na sedež družbe in so ta
dan vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in predlaganimi spremembami statuta z utemeljitvijo je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Koroške pekarne d.d., Dravograd
uprava družbe

Nasprotni predlog
Ob-21378/06
Uprava družbe Menina d.d., Trg padlih
borcev 3, 1240 Kamnik objavlja nasprotni
predlog delničarja Mercata, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, k 2. točki dnevnega reda 13. skupščine družbe Menina d.d.,
ki bo 16. 8. 2006 na sedežu družbe. Sklic
skupščine je bil objavljen dne 14. 7. 2006
v Razglasnemu delu Uradnega lista RS, št.
73-74/06.
Delničar Mercata d.d. predlaga, da se o
sklepu pod točko 2. alineja b) objavljenega
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reda glasuje ločeno od ostalih alinej v točki
2. ter predlaga, da skupščina sprejme sledeči sklep po nasprotnem predlogu:
2. b) Skupščina ne potrdi in ne odobri
delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005
in jima ne podeli razrešnice.
Stališče uprave je, da delničarji navedenega nasprotnega predloga ne podprejo
in glasujejo za potrditev in odobritev dela
uprave in nadzornega sveta v letu 2005 in
za podelitev razrešnice.
Menina d.d., Kamnik
uprava

Sklepi skupščin
Ob-21161/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe objavlja sklepe 12.
skupščine družbe Color, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d. Medvode:
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Skupščina delničarjev za predsednika
skupščine izvoli Marka Vreska, za preštevalko glasov Erno Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2005 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2005.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se bilančni dobiček v višini 650,286.011,02
SIT nameni za naslednje namene:
– izplačilo upravi v višini 4,000.000 SIT,
– preostali bilančni dobiček v višini
646,286.011,02 SIT ostane nerazporejen.
Izplačilo upravi se izvrši v roku 60 dni po
zasedanju skupščine.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2006 imenuje revizijsko hišo Ernst&Young
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
4. Standardi računovodskega poročanja.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
družba Color d.d. Medvode za poslovno leto
2006 in vnaprej sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
5. Predlog za umik delnic izdajatelja Color d.d. Medvode z oznako COMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se delnice izdajatelja družbe Color d.d. Medvode z oznako COMG umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev d.d. Ljubljana – prostega trga.
Družba Color d.d. Medvode izjavlja, da
delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo
sklepu o umiku delnic z organiziranega trga
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d.

– prostega trga, ponuja, da bo pridobila njihove delnice za primerno denarno odpravnino, ki se določi v višini 2.051,21 SIT za
eno delnico.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color, d.d., Medvode
uprava-direktor družbe
Matjaž Hafner

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 48/2006
Os-20954/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 48/2006 sklep z dne 10. 7. 2006:
I. To sodišče je dne 15. 6. 2006 ob 13. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Stigma
93 mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, Mariborska 202/a, z dne 15. 6. 2006
in je dne 10. 7. 2006 ob 8.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Stigma 93 mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska 202/a, (matična številka: 5469317,
ID št. za DDV: 22878254).
Odslej se firma glasi: Stigma 93 mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska 202/a, (matična številka: 5469317,
ID št. za DDV: 22878254) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00480606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. oktobra 2006 ob 10. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne
10. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2006
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St 46/2006
Os-20955/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2006 sklep z dne 10. 7. 2006:
I. To sodišče je dne 9. 6. 2006 ob 8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Ključavničarstvo Alić, Nihad Alić s.p., Trg mladosti
6, Velenje, z dne 8. 6. 2006 in je dne 10. 7.
2006 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Ključavničarstvo Alić, Nihad Alić,
s.p., Trg mladosti 6, Velenje (matična številka:
1832280, ID št. za DDV: 53652673).
Odslej se firma glasi: Ključavničarstvo
Alić, Nihad Alić s.p., Trg mladosti 6, Velenje
(matična številka: 1832280, ID št. za DDV:
53652673) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00460606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. oktobra 2006 ob 9.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 10. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2006
St 47/2006
Os-20956/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2006 sklep z dne 12. 7. 2006:
I. To sodišče je dne 14. 6. 2006 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Hotelirstvo Rogaška hoteli in turizem d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina, z dne 12. 6. 2006 in je dne 12. 7.
2006 ob 13. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Hotelirstvo Rogaška hoteli
in turizem d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina (matična številka: 1526138, ID št. za
DDV: SI49570242).
Odslej se firma glasi: Hotelirstvo Rogaška hoteli in turizem d.o.o., Zdraviliški trg 13,
Rogaška Slatina (matična številka: 1526138,
ID št. za DDV: SI49570242) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00470606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. oktobra 2006 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 12. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2006
St 23/2006
Os-20957/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2006 z dne 7. 7. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Lavanda,
storitve in trgovina d.o.o., Koper, Benčičeva 4, matična številka 5409489, šifra dejavnosti 01.412 se začne in takoj zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa izroči Mestni
občini Koper brez prevzema obveznosti, in
sicer rastline, kot so razvidne iz popisa in
ocene rastlin na dan 14. 10. 2005 (list. št. 97
in 98 spisa), ki je sestavni del tega sklepa;
terjatve do dolžnika Interkont d.o.o. Izola v
znesku 10.000 SIT s pp, terjatev do dolžnika
Hotel Marko, Juriševič Sergij s.p. Portorož v
znesku 35.000 SIT s pp in terjatev do dolžnika Kokalj d.o.o. Portorož v znesku 161.000
SIT s pp; denarna sredstva, ki se nahajajo
na TRR stečajnega dolžnika pri Banki Koper d.d., št. 10100-0035543317 v znesku
151.000 SIT.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2006
St 46/2005
Os-20958/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2005 z dne 2. 6. 2006 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Sistemi TAB,
tehnološke rešitve in programsko svetovanje, d.o.o., Predilniška 16, Tržič in
njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne
2. 6. 2006.
Terjatve upnikov so razvrščene v raz
rede:
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– razred A – terjatve navedenih upnikov,
ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene
terjatve v roku 1 leta po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, brezobrestno,
– razred B – terjatve zaposlenih, katerih
položaj se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni,
– razred C – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– razred D – terjatev strateških upnikov,
ki se poplačajo v višini 100% v roku 5 let,
brezobrestno,
– razred E – terjatev lastnika družbe, ki
se pod odloženim pogojem po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi spremeni v stvarni
vložek,
– razred F – terjatev lastnika po 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki se pod odloženim
pogojem po pravnomočno potrjeni prisilni
poravnavi spremeni stvarni vložek.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del izreka sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 23. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 7. 2006
St 13/2006
Os-20959/06
To sodišče je s sklepom št. St 13/2006
z dne 11. 7. 2006 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Prodaja
na terenu, Renata Šetinc s.p., Slomškova
ulica 3, Brežice, matična številka 184224,
šifra dejavnosti G 51.510.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov
pri Agenciji RS za javnopravne evidence in
storitve, izpostava Krško.
Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v 15
dneh od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 7. 2006
PPn 27/2006
Os-20960/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Casino Ljubljana d.d., Miklošičeva 9, Ljubljana, za dne 4. 10. 2006 ob 11.
uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7,
razpravna dvorana št. VI. v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15, v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2006
St 89/2006
Os-20961/06
To sodišče je s sklepom St 89/2006 dne
11. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Brst, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, Ljubljana, matična številka 5311420, davčna
številka 77485661.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
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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 20. 10. 2006 ob 10.15 v razpravni
dvorani št. V/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2006
St 112/2006
Os-20962/06
To sodišče je s sklepom St 112/2006 dne
10. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kompakta d.o.o., knjigovodstvo, inženiring, Ljubljana, Pražakova 4,
matična številka 5307775, davčna številka
27818225.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner 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 23. 10. 2006 ob 10.45 v razpravni
dvorani št. 3, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
St 28/2006
Os-20963/06
1. Z dnem 12. 7. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Športna
trgovina Rekreativ in računovodsko informacijske storitve, Ludvik Gomboši
s.p., Gregorčičeva ulica 21, Murska Sobota (matična številka 1022032, davčna
številka 82316058).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
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morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks, št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks, št. 01100-1000338529, sklic na
številko 11 42200-7110006-51100286.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 16. 10. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 7. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit
na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2006
St 15/2006
Os-20964/06
To sodišče je dne 7. 7. 2006 s sklepom
opr. št. St 15/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Valtis trgovina in
storitve d.o.o., Osojnikova cesta 3, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 12. 9. 2006, ob 9.45, v sobi 26/II tega
sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 2006
St 20/2006
Os-20965/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2006, z dne 10. 7. 2006, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Reha center d.o.o., Jadranska 17, Ptuj,
matična številka 5405106, šifra dejavnosti
52.320, davčna številka 45340846.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Medis - M d.o.o., Zagrebška cesta 40,
Maribor,
– Helpy d.o.o., Dobrave 7/a, Trzin,
– AZ Interkontrakt Aleksander Zorec s.p.,
Dolga Lesa 10, Ormož,
– Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška cesta
23, Ptuj,
– Damjan Peklar, Nova vas pri Markovcih 87, kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 10. 7. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 7. 2006

St 17/2006
Os-20966/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 17/206,
z dne 11. 7. 2006, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Fištravec podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Kerenčičev trg 9, Ormož, matična
številka 5629039, šifra dejavnosti 15.810,
davčna številka 27050521.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Letnik Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a,
– Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
– Figarro d.o.o., Veščica 31,
– Renata Bauman s.p., Peršonova 1,
Ptuj,
– Metka Skuhala, Drakovci 54 – kot
predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 11. 7. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2006
St 5/96
Os-20967/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Priko, Podjetje za projektiranje in razvoj
strojnih delov d.o.o. – v stečaju, Maistrova 7, Slovenj Gradec, se zaključi.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Priko, Podjetje za projektiranje in razvoj strojnih delov d.o.o. – v stečaju, Maistrova 7, Slovenj Gradec iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 7. 2006
St 72/94
Os-20968/06
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
terjatev zoper stečajnega dolžnika Donna
Tina d.o.o. – v stečaju, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec, ki bo dne 30. 8. 2006 ob 9. uri
v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 7. 2006
St 53/2006
Os-21165/06
To sodišče je s sklepom St 53/2006 dne
3. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Eurotehna, poslovno trgovski
sistem d.d., Dunajska cesta 21, Ljubljana
– v likvidaciji, matična številka 5198747,
vložna številka: 10172600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob 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, doku-
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mentirane 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 23. 10. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2006
St 31/2006
Os-21205/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2006 z dne 14. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Gastform
Hotelska in kuhinjska oprema ter profesionalne pralnice, d.o.o., Škofja Loka,
Hafnarjevo naselje 17, Škofja Loka, matična št.: 5868165, davčna št.: 13273736.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 10. 2006 ob 13.30 v sobi št. 14 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 meseca od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o
plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-4 2170-7110006-55403106 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-4 2170-7110006-55403106
za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 14. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2006
St 23/2006
Os-21206/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2006 z dne 14. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Hribar & otroci,
mednarodna trgovina, d.o.o., Kranj, Savska loka 21, matična št.: 5539544, davčna
št.: 19262981.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 10. 2006 ob 14. uri v sobi št. 14 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 meseca od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o
plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
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najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-4 2170-7110006-55402306 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-4 2170-7110006-55402306
za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 14. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2006
St 11/2006
Os-21207/06
Narok za obravnavanje predlogov za
ustavitev postopka prisilne poravnave in
narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom
Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj, bo dne
31. 8. 2006 ob 8.30 v sobi št. 121/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko tega
sodišča dne 14. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2006
St 17/2000
Os-21208/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2000 z dne 13. 6. 2006, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Inženiring
Projekt Kranj d.o.o. – v stečaju, Nazorjeva ulica 1, Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 7. 2006
St 4/06
Os-21209/06
To sodišče je s sklepom št. St 4/2006 z
dne 14. 7. 2006 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Kavalet
storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Globoko 38, Globoko.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/03599/00, matična številka 5823099.
Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v 15
dneh od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 7. 2006
PPn 60/2006
Os-21210/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Ilir d.o.o., Ob železnici 18,
Ljubljana, za dne 18. 9. 2006 ob 12.15, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. V v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2006
St 21/2006
Os-21211/06
1. Z dnem 14. 7. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Fifolt Kristina
s.p. – Okrepčevalnica bistro Kristina,
Apače 41, 9253 Apače, davčna številka
51437791.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53, 9000 Murska Sobota.
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3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks, št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks, št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100216.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 25. 9. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 7. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 7. 2006
St 46/2005
Os-21212/06
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je
s sklepom, ki je postal pravnomočen dne
12. 7. 2006 potrdil prisilno poravnavo dolžnika Kompas Gojitveno lovišče Peskovci
d.o.o., Peskovci 22, Šalovci.
Potrdi se prisilna poravnava nad dolžnikom Kompas Gojitveno lovišče Peskovci
d.o.o., Peskovci 22, Šalovci, sprejeta na
naroku za prisilno poravnavo dne 30. 6.
2006.
V skladu z načrtom finančne reorganizacije, se terjatve upnikov poplačajo v višini
60% ugotovljenih terjatev v roku enega leta
od dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 07181/2006
Rg-21510/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče v zvezi s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Minifin
družba za finančno in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Štefanova 13a, objavlja
sklep:
Minifin družba za finančno in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Štefanova
13a, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 6. 2006.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Finira d.d., Ljubljana, Štefanova ulica 13a, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Slovenj
Gradec, Postaja prometne policije Slovenj Gradec, preklicuje pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen je z enim koncentričnim
krogom, v sredini pečata je grb Republike Slovenije, v zgornjem delu zunanjega kroga pečata je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
v spodnjem delu zunanjega kroga je besedilo
državnega organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE«, v zgornjem delu prvega
notranjega kroga je bilo besedilo »POLICIJA«,
v zgornjem delu drugega notranjega kroga je
besedilo »POSTAJA PROMETNE POLICIJE
SLOVENJ GRADEC«, v spodnjem delu prvega notranjega kroga je besedilo »POLICIJSKA
UPRAVA SLOVENJ GRADEC«, pod grbom
Republike Slovenije je zaporedna številka pečata »-«. Ob-20809/06

Priglasitvene liste preklicujejo
Bedić Milena, Mestni trg 9, Ljubljana, obrtno
dovoljenje, št. 072401-2213-02-35-2003 in
odločbo o obrtnem dovoljenu, izdano dne
19. 3. 2003. gnx-229398
Trinitron d.o.o., Brilejeva 12, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 034493/4406/00-37/1995
z dne 6. 3. 1995. gny-229097

Potne listine preklicujejo
Alagić Edi, Cesta maršala Tita 47, Jesenice,
potni list, št. P00887819. gnn-229233
Aliti Hida, Nad izviri 78, Miklavž na Dravskem
polju, potni list, št. P00853119. gnc-229269
Bele Bettina Julia, Krempljeva ulica 10,
Ptuj, potni list, št. P00851722. gne-228971
Bizjak Borut, Ulica Ferda Bidovca 5, Izola –
Isola, potni list, št. P001082449. gnn-229033
Camili Mamer, Tesarska ulica 18, Ljubljana,
potni list, št. P00554921. gnp-229156
Celar Noel, Ulica generala Levičnika 66,
Koper – Capodistria, potni list, št. P00904853.
gnh-229289
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Cerkvenik Mirko, Polica 62, Grosuplje,
potni list, št. P00039107. gne-229267
Dedič Adel, Trg bratov Mravljakov 11,
Šoštanj, potni list, št. P00680093. gni-229363
Dolejši Nataša, Žarova cesta 34, Velenje,
potni list, št. P00622939. gnr-229054
Dvornik
Peter,
Fabianijeva
ulica
39, Ljubljana, potni list, št. P00686304.
gnh-229164
Finžgar Gašper, Ilirska ulica 16, Ljubljana,
potni list, št. P00077208. gnv-229175
Firar Samo, Miklavčeva ulica 3, Maribor,
potni list, št. P01075623. gny-229272
Forjanič Nuša, Črtomirova ulica 6,
Murska Sobota, potni list, št. P00518466.
gnm-229159
Germadnik Roman, Koroška cesta
17, Velenje, potni list, št. P01146406.
gng-229165
Graj Milan, Socerb 7, Črni Kal, maloobmejno
prepustnico, št. AI000189225. gno-229282
Hafner Marija, Na Logu 22, Tržič, potni
list, št. P00940236, izdala UE Škofja Loka.
gnv-229125
Hafner Marko, Na Logu 22, Tržič, potni
list, št. P00427342, izdala UE Škofja Loka.
gns-229128
Horvat Iztok, Pongrac 95/B, Griže, potni
list, št. P00797933. gnq-229105
Hvala Marija, Miren 215, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000170659.
gnf-228991
Ivančevič Kamenko, Kardeljev trg 9,
Velenje, potni list, št. P00750113. gnk-229361
Jaćimović Aleksandar, Pivška ulica
4, Postojna, potni list, št. P00705598.
gno-229307
Kerhe Sonja, Panonska ulica 8, Maribor,
potni list, št. P01012914. gno-229257
Klančič Viljem, Miren 222a, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000190512.
gnm-229434
Kocina Aleksander, Medana 35, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI00019139. gnn-228983
Kojić Sanela, Ljubeljska 25, Ljubljana, potni
list, št. P00559867. gnx-229173
Kostič Borivoj, Litijska cesta 363, Ljubljana,
potni list, št. P000659817. gnw-229149
Kovačič Katarina, Zagrebška ulica
13, Ljubljana, potni list, št. P00427458.
gnx-229148
Krauberger Nana, Tolsti Vrh p. R. na K.
110, Dravograd, potni list, št. P00424829.
gnd-229168
Kukovec Srečko, Sveti Tomaž 12B, Sveti
Tomaž, potni list, št. P01078009. gni-228988
Kunstelj Eva, Cesta Andreja Bitenca
176, Ljubljana, potni list, št. P00055725.
gny-228972
Lušin Dominika, Zapotok 31a, Ig, potni list,
št. P00838864. gnq-229055
Majcen Gregor, Vojkova 30, Ljubljana, potni
list, št. P00831878. gnp-229031
Marolt Miha, Rezteče 95, Škofja Loka, potni
list, št. P00412976. gnh-229139
Mermolja Andrej, Stjenkova ulica 9,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00829107.
gnl-228985
Milutinovič Ljubo, Kažipotna ulica 3, Izola
– Isola, potni list, št. P0082635. gnb-229370
Milutinovič Marija, Kažipotna ulica 3, Izola
– Isola, potni list, št. P00633008. gnz-229371
Mohorič Gregor, Bukovica 10, Selca, potni
list, št. P00710749. gnj-229137
Mohorič Viktor, Cesta maršala Tita
16, Jesenice, potni list, št. P00306905.
gnk-229236
Okrogar Rok, Igriška ulica 32, Preserje,
potni list, št. P00998908. gnw-229374

Pašič Bego, Šišenska cesta 25, Ljubljana,
potni list, št. P00393965. gnz-229146
Pašič
Hamida,
Partizanska
ulica
39, Ljubljana, potni list, št. P00288943.
gne-229142
Pašič Sandi, Šišenska cesta 25, Ljubljana,
potni list, št. P00393968. gnb-229145
Peruzzi Jana, Ižanska cesta 187 a,
Ljubljana, potni list, št. P00137901, izdala UE
Ljubljana. gnr-229079
Pestotnik Nataša, Preloge 57, Ljubljana,
potni list, št. P00451797. gnv-229075
Piskar Matej, Miševa ulica 1, Domžale,
potni list, št. P00724802. gnx-229373
Privšek Dušica, Črtomirova 7a, Celje, potni
list, št. P00213973. gnc-229119
Semolič Branko, Cesta talcev 20A, Vojnik,
potni list, št. P00073831. gng-229240
Sljivar Sejad, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00833421. gnp-229181
Strehar Slavko, Vipolže 46, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI000172745. gno-228982
Špoljar Anja, Markljeva ulica 24, Novo
mesto, potni list, št. P0150758. gnx-229073
Špoljar Barbara, Markljeva ulica 24, Novo
mesto, potni list, št. P00411732. gny-229072
Špoljar Luka, Markljeva ulica 24, Novo
mesto, potni list, št. P01150756. gnw-229074
Tizaj Marc Damjana, Hudovernikova
ulica 13, Ljubljana, potni list, št. P00452283.
gny-229147
Vidmar Andrej, Šempeterska ulica 36,
Kranj, potni list, št. P00894143. gnr-229254
Vrankič Filip, Dobojska ulica 27, Celje,
potni list, št. P00860801. gnp-229235
Zoronjič Ervin, Pot na Rakovo jelšo
309, Ljubljana, potni list, št. P00873077.
gne-229192
Žerovnik Jana, Spodnja Senica 16, Medvode, potni list, št. P00396568. gnh-229239
Žerovnik Janez, Spodnja Senica 16, Medvode, potni list, št. P00368617. gni-229238
Živkovič Dejan, Laktaši, Kosjerovo
22, Bosna in Hercegovina, potni list, št.
P00514454. gnt-229202

Osebne izkaznice preklicujejo
Aksentić Slobodan, Cankarjeva ulica 28,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000149556.
gnm-229184
Anderluh Aleksander, Spodnje Negonje
15, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001454415. gnz-229221
Bajrektarević Nedim, Polje 3, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001770662.
gnn-229208
Balaško Štefanija, Zgornjr Pirniče 3G,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001436099.
gnb-229420
Batič Anastazija, Črniče 81, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000990468. gnb-229170
Bedrač Simona, Štrihovec 41, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 000509011.
gnl-229110
Bercko Petra, Spodnje Sečovo 12, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000536036.
gnf-229041
Bergant Jernej, Štihova ulica 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000401329. gnw-229099
Bertoncelj Manca, Dašnica 103, Železniki,
osebno izkaznico, št. 001063775. gnr-229129
Bertoncelj
Manca,
Dašnica
103,
Železniki, osebno izkaznico, št. 001063775.
gnn-229133
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Beseničar Anica, Cesta Andreja Bitenca 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000342182.
gnp-229206
Birtič Andrej, Osredek pri dobrovi 2,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000362505.
gnn-229158
Božič Iztok, Taborniška ulica 24, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 001863236. gni-229188
Brajer Matjaž, Rožna pot 6, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000284668.
gnv-229400
Brezar Mira, Pavšičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001401602.
gnx-229198
Brvar Amalija, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000014818.
gne-229167
Camili Mamer, Tesarska ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000122947.
gno-229157
Cankar Tatjana, Ziherlova ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000262550.
gne-229217
Cerar Maja, Ručigajeva cesta 50,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001551921.
gns-229253
Cerjanec Goran, Matentičeva ulica 3,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000935536.
gnz-229346
Cerkvenik Mirko, Polica 62, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 000939148. gnf-229266
Čebela Maalena, Svetosavska ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001018038.
gnt-229227
Čižič Danijel, Breg 22, Majšperk, osebno
izkaznico, št. 001728137. gnl-229060
Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št.
001744864.
gnq-229230
Čović Antun, Za trgovino 1, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000406812.
gnq-229355
Doles Bogdan, Ješetova ulica 30,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001156389.
gnw-229249
Dvornik Peter, Fabianijeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001235499.
gnf-229166
Emeršič Franc, Ulica Nade Kovačič 24,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001737202. gnr-229279
Fajfar Jasna, Puharjeva 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001064536. gnx-228973
Faninger Neva, Mijavčeva ulica 32,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000292175.
gnk-229186
Fišer Marija, Čermožiše 92, Žetale, osebno
izkaznico, št. 000655269. gnt-229052
Flašker Ajda, Vrbanska cesta 103,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 001796083.
gnn-229258
Fras Ervin, Spodnji Jakobski dol 24,
Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 000095716.
gnk-229111
Furjan Luka, Klepova ulica 49, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001327969. gnd-229193
Furlan Maja, Prvačina 87a, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
001679793.
gnw-229349
Furlan Marija, Mariborska ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001028783.
gnl-229160
Gabor Sergeja, Begunje na Gorenjskem
160, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 001909511. gnm-229209
Gajšek Nejc, Japljeva ulica 19, Celje, osebno
izkaznico, št. 001963415. gne-229246
Gantar Jernej, Godovič 51a, Godovič,
osebno izkaznico, št. 001268572. gnj-229212
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Geršak Aleksander, Preški Vrh 16,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001577278. gnx-229248
Gradišnik Anja, Lokovica 4, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 001464655. gni-229113
Grahek Helena, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665008.
gny-229422
Grahut Marjan, Šmarjeta 39A, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 000021160.
gnb-229070
Gril Aleksander, Kolomban 59, Ankaran
– Ankarano, osebno izkaznico, št. 001199399.
gnn-229283
Grum Andreja, Medenska cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000086869.
gnr-229154
Gustin Feliks, Šalek 102, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000731476. gnj-229362
Hafner Ana, Kidričeva 39, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001171457.
gng-229115
Hašič Arif, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001065684.
gnw-229174
Herman Jožef, Hmeljarska cesta 19,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001035969.
gns-229103
Hrovatič Anton, Dunajska cesta 226,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000019950.
gnp-229231
Ivajnšič Danijel, Kočki Vrh 8, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
001597789.
gne-229042
Jagačič Rene, V zavoju 20, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001524279. gnu-229276
Jančič Tina, Lovska cesta 13, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
001745581.
gne-229067
Jesihar Branko, Ulica Željka Tonija 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000757785.
gnz-229421
Jež Simone, Mariborska cesta 28, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000251476.
gnk-229036
Jurišič Miodrag, Matjaževa ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000886607.
gnv-229200
Jurše Jože Blaž, Mucherjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000045357.
gnz-229096
Kavčič Matej, Tominškva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000948017.
gnb-229195
Kavčič Vesna, Tominškva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000996744.
gnz-229196
Kern Albina, Robova cesta 31, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 000134547. gnt-229402
Keržič Miroslav, Ulica II. prekomorske
brigade 39, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000614738. gnp-229281
Kitak Tilen, Ponova vas 95, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001322452.
gnd-229268
Klavs Adolf, Mali Osolnik 7, Turjak, osebno
izkaznico, št. 000645358. gnr-229004
Klemenčič Stanislav, Kukenberk 2,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000637299.
gng-229140
Klement Majda, Mele 21, Radenci, osebno
izkaznico, št. 001290885. gnd-229043
Kocina Aleksander, Medana 35, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000003203.
gnm-228984
Kofler Saša, Ulica Jakoba Aljaža 26,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000627184.
gne-229392
Kokalj Ciril, Hrib nad Ribčami 10,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001513383.
gnu-229376
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Kokove Stanka, Rovišče pri Studencu 21,
Studenec, osebno izkaznico, št. 001910914.
gnh-229189
Komljanec Franc, Ulica Rozke Usenik 9A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000473224.
gng-229215
Košir Sonja, Črni vrh 44, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 00393763. gng-229190
Koštro Dijana, Natašina pot 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001260271. gnc-229194
Krašovec Jožea, Pokopališka ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000348896.
gnj-229162
Kravanja Radko, Gregorčičeva ulica 31,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 000338497.
gnf-229391
Krhin Keti, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001087225.
gnq-229205
Krsnik Zlatko, Arja vas 6, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 001307807. gnu-229101
Kukolj Tadej, Zdravkova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001499390.
gng-229265
Kunej Anton, Linhartova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000505446.
gnu-229151
Lapuh Sabina, Partizanski tabor 10a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000031510.
gnu-229051
Lenarčič Milan, Savska loka 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000939269.
gnu-229251
Lesjak Franc, Kidričeva naselje 4, Radenci,
osebno izkaznico, št. 000816605. gnf-229216
Levstek Igor, Debevčeva pot 6, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001896152.
gnz-229021
Lorber Bojan, Rožički Vrh 19, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 001036524.
gnw-228999
Lovko Ana,
Prežihova
ulica
11,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000283024.
gny-229122
Lumpert Marija, Nahtigalova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000316735.
gnr-229229
Madjarić Jasmina, Liboje 56, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000345628.
gns-229153
Majcen Gregor, Vojkova 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001557611.
gnq-229030
Malek Luka, Stantetova ulica 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001414355. gnt-229277
Marinček Klotilda, Ptujska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001833828.
gnb-229220
Marinkovska Elizabeta, Novi trg 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001496616.
gnd-229243
Marolt Miha, Reteče 95, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 000309604. gnq-229130
Matjašec Branko, Velika Polana, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001989247.
gnz-228996
Menhart Andrej, Cezlak 14/A, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001164027.
gno-229107
Merlak Melita, Spodnja ložnica 6, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001337393.
gnj-229037
Mesojedec Tomaž, Družinska vas 30B,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
000996121. gnc-229069
Mikuž Borut, Ulica Nikolaja Pirnata 23,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001310240.
gni-229213
Mlač Tatjana, Šlandrov trg 39, Žalec,
osebno izkaznico, št. 001930226. gnr-229104
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Močnik Jan, Gregorčičeva ulica 8,
Deskle, osebno izkaznico, št. 001844375.
gno-229182
Mohorič Viktor, Cesta maršala Tita 16,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001023011.
gnm-229234
Molk Romana, Ulica oktoberske revolucije
25, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000872438. gnm-229034
Moravec Sanja, Podklanec 5, Vinica, osebno
izkaznico, št. 000399032. gny-229347
Muha Janez, Opekarska cesta 15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001045688.
gnu-229401
Ojsteršek Rok, Strmca 104, Laško, osebno
izkaznico, št. 000933047. gnk-229336
Oštir Peter, Stojanski vrh 2, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 001515715.
gnz-229121
Oven Mojca, Smrečje 61, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001760893. gnv-229050
Pančur Janja, Breg pri Polzeli 70B,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001624393.
gnv-229100
Pavzin Valentin, Dolnja Košana 96,
Košana, osebno izkaznico, št. 001106277.
gnz-229046
Pečavar Matjaž, Hafnerjevo naselje 80a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001925005.
gnf-229395
Pervanja Marko, Stopnik 4, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000259849. gnh-229389
Pesek Oto, Rošnja 64, Starše, osebno
izkaznico, št. 000414722. gns-229278
Petan Majda, Škapinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 000867879.
gnb-229245
Peterlin Marjetka, Pod lipami 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000361775.
gnd-229218
Petrovčič Aleks, Volčja Draga 68, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001631820.
gnn-229183
Pirih Stanislav, Binkelj 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001789893.
gnk-229136
Ploj Blaž, Zgornji Duplek 112B, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000951806.
gnl-229260
Pogorevc Olga, Leskovec 107, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001507034.
gnl-229035
Polič Gregor, Poljanska cesta 6A, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001456913.
gnp-229131
Pompe Mateja, Narpel 43, Krško, osebno
izkaznico, št. 001436449. gnn-229108
Potočnik Alojzija, Dvorjane 57, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 00184226.
gnx-229273
Povhe Barbara, Gbčeva cesta 12, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 001945453. gnf-229141
Pozne Anton, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000188143. gnj-229187
Praček Andreja, Ulica Hermana Potočnika
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000991215.
gnd-229143
Prašnikar
Frančiška,
Mlinše
38,
Izlake, osebno izkaznico, št. 000518781.
gno-229207
Premzl Janez, Brunšvik 26, Rače, osebno
izkaznico, št. 000103729. gnq-229005
Primožič Alojz, Groharjevo naselje 58,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000487629.
gnm-229134
Primožič Mira, Groharjevo naselje 58,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000487611.
gnl-229135
Pšeid Matej, Meljski hrib 42, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001625393. gnv-229275
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Pucher Matjaž, Kosančeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001157957.
gnt-229152
Puklič Ivan, Kovača vas 99, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001735703.
gnp-229106
Pustovrh
Marija,
Skaručna
30A,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000442878.
gnw-229424
Rauh Albina, Ulica Srečka Kosovela 5,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001204236.
gno-229232
Raušl Matic, Regentova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001302284.
gnb-229270
Rebešek Ervin, Osenca 16A, Teharje,
osebno
izkaznico,
št.
001886983.
gnv-229250
Ripak Bohumil, Ulica heroja Kerenčiča
5, Ormož, osebno izkaznico, št. 000782163.
gnh-228989
Ripak Nikolija, Ulica heroja Kerenčiča 5,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001424499.
gng-228990
Ritlop Marko, Ulica Štefana Kovača 97,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 001816391.
gny-228997
Rome Lea, Slovenčeva ulica 60, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001507977. gnr-229179
Rosina Milojka, Gosposvetska cesta 58,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000485372.
gnj-229262
Roškar Andrej, Jurovski Dol 71a, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001621738.
gnd-229068
Rožmanec Tadej, Ob Potoku 15, Horjul,
osebno izkaznico, št. 000292140. gnf-229241
Sejdinovski Sandi, Stara cesta 4, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 000102923.
gnr-229204
Simonič Marjan, Podvinci 124, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001198815. gnx-229048
Simonič Marko, Mlinska pot 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001368252.
gnc-229144
Sinanovič Zmagoslav, Kollarjeva 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000072642.
gnq-229430
Skender Janez, Ulica heroja Marinclja 10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000373199.
gni-229063
Skubic Irena, Rakarjeva ulica 7, Ig, osebno
izkaznico, št. 001416588. gne-229417
Slana Majda, Einspilerjeva ulica 30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000092591.
gnk-229261
Slapnik Ljudmila, Serjuče 4, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001012532.
gnv-229375
Slavič Dejan, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001742005.
gnv-229150
Spolenak Branko, Mejna cesta 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 001376317. gnf-229191
Stanonik Janez, Volaka 2, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 001748114. gni-229138
Starič
Nika,
Karlovica
5,
Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001267827.
gnx-229423
Steržaj Matevž, Partizanska cesta 40a,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001191245.
gnb-229045
Strehar Slavko, Vipolže 46, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000002875.
gnq-228980
Šepec Neža, Gortanova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000039528.
gnh-229214
Šeruga Maja, Kokolova ulica 18, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 01127784. gnw-229049

Šircelj Toni, Prem 72, Prem, osebno
izkaznico, št. 001248071. gns-229228
Šiškovič Franko, Slivje 21, Materija, osebno
izkaznico, št. 000242362. gnf-229366
Škorc Marija, Regentova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000136991.
gnz-229271
Šoštarič Franc, Dobrava 26B, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000692189.
gnd-228993
Špeh Miran, Cesta XIV. divizije 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001801568.
gnw-229274
Štrukelj Neja, V Kolnik 8, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001129940.
gnu-229201
Šuklje Hadžič Alea, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001934489.
gnt-229177
Šuklje Hadžič Alenka, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001934479.
gns-229178
Šuklje Hadžič Arni, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001934485.
gnu-229176
Šum Andrej, Krašnja 41, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 000098883. gnt-229377
Tiselj Barbara, Ponikva 33B, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 000237697. gni-229163
Topolovec Tadej, Veluščkova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001402266.
gnq-229255
Valentinčič Ana, Rožičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397914.
gnw-229224
Vauda Žiga, Rožna ulica 4, Bled, osebno
izkaznico, št. 001366367. gnl-229210
Veber Jože, Pernovo 27, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001625935. gnt-229102
Verbai Alen, Šalovci 164B, Šalovci, osebno
izkaznico, št. 000048700. gnc-229169
Verdev Viktorija, Šmartno ob Paki 106,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
001869880. gnl-229360
Vidrih Jože, Koglo 11, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 000645937.
gnz-229071
Vojvodič Stevo, Ulica Hermana Potočnika
31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001697856.
gny-229172
Voroš Marjan, Dobrovnik 199A, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št. 001456694.
gnx-228998
Vurkelc Tanja, Pešnica 45, Zgornja Besnica,
osebno izkaznico, št. 001461223. gnt-229252
Zajc Igor, Herberstainova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000385899.
gnl-229185
Zajc Leopoldina, Herbersteinova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000385890.
gny-229222
Zakojč Štefan, Brezje pri Lipoglavu 5A,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000515718. gnz-229171
Zalar Neža, Ulica za gasilskim domom 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001097603.
gnr-228979
Zalokar Žiga, Novi log 19/E, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000051160.
gnb-229120
Zbačnik Blaž, Podmark 5, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001894807.
gnq-229180
Zuodar Marko, Ulica Franca Volariča 7,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 001536772.
gng-229390
Zupančič
Maša,
Mala
ulica
16,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001461447.
gne-229242
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Žagar Klemen, Spodnji Rudnik, cesta V/15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001417347.
gnf-229416
Željan Jošt, Cankarjeva ulica 5, Postojna,
osebno izkaznico, št. 001428115. gny-229047
Žigante Rajko, Bežkova ulica 6, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000300872.
gnm-229284

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bačnik Iris, Črnomeljska cesta 24, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9474,
izdala UE Kočevje. gnd-229393
Bandelj Miloš, V mlinu 4, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001753282, reg. št. 26989. gnk-228986
Baranja Silva, Domajinci 63a, Cankova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002194045,
izdala UE Murska Sobota. gnj-229337
Birtič Andrej, Osredek pri Dobrovi 2,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE F G H, št. S001943871, reg. št. 196483.
gnp-229431
Bokal Milena, Zminec 23A, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000727379.
gnc-228994
Borko Klavdija, Razvanjska cesta 80,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S002043824, reg. št. 129178.
gnc-229344
Bosančič Suzana, Kersnikova cesta 5a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S552198, reg. št. 15528, izdala UE Grosuplje.
gnh-229264
Božič Urban, Birčna vas 8, Novo mesto
– Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001698912. gnh-229064
Brdarič Stojan, Oljčna pot 4, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000046050. gnl-229285
Bregant Vesna, Poljšica pri Gorjah 76,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S393527, reg. št. 15593. gng-228965
Brezar Mira, Pavšičeva ulica 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002116382,
reg. št. 242551. gny-229022
Cavnik Nina, Gaberke 69, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001532875, reg. št.
106, izdala UE Velenje. gns-229053
Cvišič Momčilo, Cesta XIV. divizije 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A
do 50 km/h, št. S001911881, reg. št. 92673.
gnn-229333
čebela Magdalena, Svetosavska ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S002095196, reg. št. 249007. gni-229013
Davidović Zoran, Zgornje Rute 79, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001508931, reg. št. 23174, izdala UE
Jesenice. gnn-229383
Demšar Tina, Praprotno 24, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002003749.
gnb-228995
Dermota Jernej, Češnjica 5, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1201667,
reg. št. 25662. gni-229413
Dimovski Vlado, Neubergerjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001987844, reg. št. 60423. gnl-229435
Djordjević Boro, Podlubnik 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F
G H, št. S001567536, izdala UE Škofja Loka.
gnj-229387
Ferfolja Tatjana, Zadružna cesta 12,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11551, izdala UE Črnomelj. gnw-229124
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Filipič Željka, Bokrači 18, Puconci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002042929, izdala
UE Murska Sobota. gnn-229058
Filipidis Simon, Gorenji potok 1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F G H, št.
S001357964. gnd-229118
Fugina Simon, Na Tezi 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S003068138,
reg. št. 282839. gnc-229019
Gajser Tomaž, Ob Gozdu 4, Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št.
S000333794, reg. št. 86341, izdala UE
Maribor. gnw-229399
Glavica Andrej, Krambergerjeva ulica 3,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000060180, reg. št. 60475. gnm-229334
Gorjup Miroslav, Prečna ulica 5, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1746540, reg. št. 1042. gnj-229412
Gošek Dejan, Cankarjeva cesta 4, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 15113,
izdala UE Krško. gnr-229404
Horvat Stanislav, Ulica Staneta Bokala 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S002039662, reg. št. 3934, izdala UE
Jesenice. gno-229382
Horvat Stanislava, Hrastje – Mota 34,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000387219, reg. št. 1013, izdala UE Gornja
Radgona. gnl-229385
Hribar Boštjan, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001823615,
reg. št. 200459, izdala UE Ljubljana.
gne-229317
Hribernik Boris, Sora 65, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002230549, reg. št.
203133, izdala UE Ljubljana. gnp-229356
Hvalec Marjetka, Slomškova ulica 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1938424,
izdala UE Ptuj. gnf-229066
Ivanišin Nina, Smetanova ulica 38A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S001975021, reg. št. 128307.
gnt-229352
Jankovič Boban, Na Peske 21, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001135239, reg. št. 214985. gns-229003
Jazbinšek Jože, Spodnja Slivnica 42,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1852397, reg. št. 28987, izdala UE
Grosuplje. gnp-229256
Jere Boštjan, Javor 15, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S002134102, reg. št. 206204. gne-229017
Jurca Primož, Grič 1C, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000973326, reg. št.
180002. gnf-229016
Kadrijevič Emil, Log 28C, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S001664489, izdala UE Hrastnik.
gnu-229351
Karlo Sonja, Grabonoš 31, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003006346, reg. št. 15325, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-229384
Kerhe Sonja, Panonska ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000911906, reg. št. 74072, izdala UE Maribor.
gnk-229161
Kersnik Janko, Oslavijska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000217458, reg. št. 14682. gnv-229425
Kikič Mara, Ulica Slavka Gruma 88, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. S001648883.
gnt-229327
Klančnik Jurij, Šaleška cesta 2D, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001422949,
reg. št. 110, izdala UE Velenje. gnu-229226
Kočevar Barbara, Ljuben 50, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001574396.
gnu-229326
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Kos Jože, Dol Suha 23, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001681564, izdala UE Mozirje. gnc-229044
Kosmač Janko, Cesta Radomeljske čete
17, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002103636, reg. št. 18310. gnr-229379
Kotur Dragica, Knafljev trg 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001314933,
izdala UE Ribnica. gnp-229056
Kreitner Urška, Svenškova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S001936206, reg. št. 118531.
gnx-229348
Kremžar Maja, Ježa 18, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S00208458, reg. št.
222413. gng-229015
Kukec Maja, Črna vas 282, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001252163,
reg. št. 224805. gnr-229429
Ladinek Uroš, Cesta heroja Gašperja 13,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1889884, izdala UE Velenje. gnz-229396
Ladnik Uroš, Cesta heroja Gašperja 13,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001889884, reg. št. 111, izdala UE Velenje.
gnd-229318
Legen Janez, Kmečka ulica 4a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001605942, izdala UE Murska Sobota.
gnh-229339
Lenarčič Milan, Savska Loka 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1590967, reg. št. 44473, izdala UE Kranj.
gnt-228977
Lesjak Romana, Ragovska ulica 5B, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001358561. gny-229322
Levstek Igor, Debevčeva pot 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000134002, reg. št. 129786, izdala UE
Ljubljana. gnb-229020
Likovič Franc, Gornji Ig 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S2079881, reg. št.
3681. gns-229428
Lilić Nenad, Komen 118D, Komen, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001629329, izdala
UE Sežana. gnj-229237
Lorber Gregor, Slamnikarska ulica 8,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001263907, reg. št. 33504, izdala UE
Domžale. gnc-229319
Lukač Vladimir, Kovčice 23, Obrov, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S001813760.
gng-229365
Lukančič Nataša, Kresniški Vrh 11,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001537116, reg. št. 8698, izdala UE Litija.
gnk-229061
Mahkota Anton, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003019161, reg. št. 73092. gnw-229024
Markovič Franci, Na klancu 16, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S3038030, reg. št. 21399, izdala UE Grosuplje.
gnq-229405
Marmolja Andrej, Stjenkova ulica 9,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S003027271, reg. št. 33510, izdala
UE Nova Gorica. gnq-229155
Mićunović Vidosav, Lepodvorska ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001718428, reg. št. 9743, izdala UE
Ljubljana. gns-229403
Miklavčič Tadeja, Bračičeva ulica 1,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1774224, reg. št. 19117, izdala UE Krško.
gnx-229023
Miloica Milorad, Brodarska ulica 14, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000995559,
reg. št. 10333, izdala UE Litija. gnj-229062
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Mohar Anja, Gogalova 10, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1640768, reg. št. 57178, izdala UE Kranj.
gnf-229091
Morec Olga, Naselje J. Kerenčiča 22,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000838929, izdala UE Murska Sobota.
gni-229338
Mrak Tomaž, Ulica Toma Brejca 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S002010385, reg. št. 49574, izdala UE Nova
Gorica. gnc-229394
Nginja Rangichi, Šarhova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867570, reg. št. 234949, izdala UE
Ljubljana. gnn-229308
Novak Sonja, Ptujska cesta 125, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1170100,
reg. št. 72840. gnq-229330
Numovski Aleksandar, Krožna cesta 69,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI000069012, reg. št. 50927.
gnj-229287
Panič Goran, Log 54, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001512953, reg. št.
115191. gnm-229359
Pantar Milan, Ulica Gubčeve brigade 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002031320, reg. št. 95842. gni-229438
Pavčič Matjaž, Podvin 221, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001447573, izdala
UE Žalec. gnv-229325
Pavlič Damjan, Pameče 181, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S002075156, reg. št. 15537, izdala UE Slovenj
Gradec. gnd-229343
Pečavar Matjaž, Hafnerjevo naselje 80a,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002176036, izdala UE Škofja Loka.
gni-229388
Perme Jože, Bčarjeva ulica 11, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE G H, št.
S001491996, reg. št. 34403. gns-229028
Perme Jožica, Cesta na Krko 5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000239084, reg. št. 5794, izdala UE
Grosuplje. gnq-229259
peršolja Tina, Gonjače 25, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001496678.
gnc-229369
Pesek Oto, Rošnja 64, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001625852, reg. št.
93584, izdala UE Maribor. gnp-229006
Petrovič Dragomir, Hranilniška ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001995185, reg. št. 184068. gnr-229029
Pfeifer Gregor, Dolenji Boštanj 41B,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002165884, reg. št. 14214, izdala UE
Sevnica. gnl-229335
Pirih Anton, novovaška cesta 75, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S002004265, izdala UE Škofja Loka.
gnk-229386
Planinšek Marjeta, Proseniško 8D, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001636884,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-229040
Ploj Ivan, Stanetinci 15, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S002215718,
izdala UE Maribor. gnb-229345
Pregel Gregor, Graška cesta 66a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001652579,
reg. št. 12516, izdala UE Litija. gnr-229354
Preložnik Gorazd, Vas 1, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001461664.
gnf-229116
Pucer Marko, Šmarje 19A, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001554408.
gnq-229280
Pungaršek Boštjan, Trška gorca 1,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
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S000855052, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-229038
Rajnar Sabina, Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002108876, reg. št. 14617, izdala UE Litija.
gns-229353
Ramuš Metaj, Cankarjeva 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1176116,
reg. št. 20484. gnk-229411
Rančan Stanislav, Škalska cesta 14,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S002064708, reg. št. 5358, izdala
UE Slovenske Konjice. gnc-229219
Rauh Albina, Ulica Srečka Kosovela 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001789621, reg. št. 1586, izdala UE
Jesenice. gnp-229381
Rebol Anton, Predoslje 167, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S000523331, reg.
št. 12857. gno-229357
Rkman Milan, Vrbno 18, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001855268, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnh-229039
Rožič Borut, Pernovo 42b, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2127438, izdala UE Žalec. gnx-229123
Rožmanec Tadej, Ob Potoku 15, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S1252012,
reg. št. 195571, izdala UE Ljubljana.
gnc-229244
Samaržija Enej, Cesta na Markovec 59,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000100645. gni-229288
Sitar Lea, Adamičeva cesa 55, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1501349,
reg. št. 23551. gnu-229026
Skubic Irena, Rakarjeva ulica 7, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S1369973, reg. št.
5195, izdala UE Ljubljana. gnd-229418
Srež Andrej, Prežihova ulica 15, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001997002, reg. št. 11537, izdala UE Gornja
Radgona. gng-229065
Srnec Leon, Trubarjeva 41, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1160640, reg. št.
32879. gnb-229095
Steržaj Matevž, Partizanska cesta 40A,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH a do
50 km/h, št. S002160309, reg. št. 10920.
gne-229367
Strelec Alojz, Bukovci 62a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1099299, izdala UE Ptuj. gng-229340
Suhodolčan Ana, Ob ribniku 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S3006152,
reg. št. 136142. gno-229332
Svetanič Viljem, Lendavska ulica 43a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001837734, izdala UE Murska
Sobota. gno-229057
Šimnovec Milan Stanko, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000686028, reg. št. 64456. gnt-229427
Škoda Slavko, Maistrova ulica 8, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001323304,
reg. št. 11873, izdala UE Litija. gnm-229059
Škodlar Marko, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001371725, reg. št. 222201. gnu-229426
Šljivar Sejad, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001589961, reg. št. 252906. gnk-229436
Šoba Lucjana, Doropolje 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001184528.
gnu-229001
Štamfelj Mitja, Prečna 29A, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001697778.
gnx-229323
Štamulak Igor, Šmartno pri Slovenj Gradcu
151, Šmartno pri Slov. Gradcu, vozniško

dovoljenje, kat. BGH, št. S2074796, izdala UE
Slovenj Gradec. gnt-229077
Štefanac Marjetka, Brezova ulica 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001621180, reg. št. 21180. gns-229378
Štrbac Boško, Kersnikova cesta 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002150650,
reg. št. 109, izdala UE Velenje. gnv-229225
Štrukelj Neja, V Kolnik 8, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI5105, reg.
št. 5190, izdala UE Piran. gns-229203
Šuklje Hadžič Alenka, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BHG, št.
S001943746, reg. št. 266159. gnn-229433
Šuper Rajko, Studence 37, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S180562, izdala UE
Žalec. gnj-229437
Tadina Jure, Petrušnja vas 20, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002220480, reg. št. 275401, izdala UE
Ljubljana. gni-229263
Terlevič Zlatka, Tomšičeva ulica 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001239226,
reg. št. 97499. gnp-229331
Tomažič Janez, Vrhe 58, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001984192, reg. št. 6077, izdala UE Slovenj
Gradec. gnf-229291
Tratnik Miran, Pot na Jeranovo 19, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000854024,
reg. št. 7179. gnm-229109
Turk Martin, Podgora 44, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S000752194, reg. št.
2183263. gnj-229112
Vidmar Jernej, Podturn pri Dolenjskih
Toplicah 93, Dolenjske Toplice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001678516.
gnw-229324
Vlašič Matjaž, Grmičeva ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000737268,
reg. št. 33699. gnn-229358
Volentar Franc, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1906091, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-229223
Vrančić Jan, Dobrunjska cesta 16, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002090835, reg. št. 256891. gno-229432
Zakrajšek Mateja, Migolica 3, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000519651,
reg. št. 8845. gnh-229114
Zalokar Žiga, Novi Log 19e, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001517431,
izdala UE Hrastnik. gnv-229350
Zupet Matevž, Ramovševa ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001285617, reg. št. 206415. gnt-229027
Židanik Bjelobrk Maša, Strossmayerjeva
ulica 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001472792, reg. št. 106907.
gne-229342
Žigante Rajko, Bežkova ulica 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000035465. gnk-229286
Žmitek Jernej, Vrbnje 70, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1469672,
reg. št. 27945. gnh-228964
Žnidaršič Martin, Ulica Franca Smrduja 10,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001139417, reg. št. 13646. gnv-229025

Zavarovalne police preklicujejo
Bačani Gjuro, Titova 21, Maribor,
zavarovalno polico, št. 857647, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m726
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Božnar Adrijana, Prelesje 15, Gorenja vas,
zavarovalno polico, št. 355023. gnm-229409
Bricelj Aljoša, Cerov Log 30, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 40 350516, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-229083
Fric Aleksandra, Brezno 76, Podvelka,
zavarovalno polico, št. AO 00101908474,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnh-229314
Grabnar Dragica, Razdrto 8, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 922627. gnn-229408
Grahovac Dejan, Na Johe 2, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
358541, izdala zavarovalnica Tilia d.d. m717
Gudelj Boženka, Gornji Lenart 10,
Brežice, zavarovalno polico, št. 839261,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnc-228969
Hafner Ana, Kidričeva cesta 39, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 06101021386, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-228968
Hribar Anita, Dečno selo 68, Artiče,
zavarovalno polico, št. 772915, izdala
zavarovalnica
Adriatic
Slovenica
d.d.
gnj-229312
Idrizi Špendi, Češnjica 8, Železniki,
zavarovalno polico, št. 905008, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-229310
INTER EUROP d.o.o., Sp. Slivnica 115,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 339626,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-229380
Knez Jožica, Radmirje 63a, Ljubno ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 00101857396,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnp-229081
Koren Boštjan, Stari log 12, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 06101085631, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m724
Matijaš Igor, Klanska ulica 19, Medvode,
zavarovalno polico, št. AO 815929 in AK
280019, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-228966
Mazovec Grega, Brajnikova ulica 32,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40331256,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. v Novem mestu.
gnh-229364
Molnar Simon, Cesta Talcev 4, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 073826, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-229410
Nerat Aleksandra, Cesta na Skoke 33,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 06101019771, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. m718
Sitar Mojca, Predoslje 184, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1016682, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-229315
Sršen Stanislav, Stojanski vrh 17, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 839224,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gni-229313

Spričevala preklicujejo
Bratuša Tjaša, Ptujska cesta 313A, Maribor,
spričevalo 9.razreda OŠ Martin Konšak
Maribor, izdano leta 2004. m721
Demšar Jure, Groharjevo naselje 11,
Škofja Loka, indeks, št. 41045403, Fakulteta
za organizacijske vede Kranj. gnk-229311
Havoj Lidija, Glavna ulica 5, Lendava
– Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 1983, izdano na ime Koša
Lidija. gnx-229098
Holbi Milan, Veliki Brebrovnik 37, Miklavž
pri Ormožu, indeks, št. 93592360, FERI
Maribor. m716

Št.

Hrvačanin Darko, Ulica Frankolovskih žrtev
17B, Celje, spričevalo 2. letnika SGŠT Celje,
izdano leta 2005/2006. m714
Kerkez Peter, Zabavlje 1c, Gračišče,
spričevalo 9. razreda OŠ Ivana Babiča – Jagra
Marezige, izdano leta 2006. gno-229407
Klančar Sandra, Ulica bratov Kotar 21,
Trzin, diplomska listina Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani, izdana leta 2003.
gni-229117
Lupša Suzana, Plečnikova 11, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu OŠ Boris Kidrič
Maribor, izdano leta 1996. m720
Magister Matic, Milčinskega 3, Celje,
maturitetno spričevalo o policni maturi
Poskovno komercialne šole Celje, izdano leta
2005. gnw-228974
Mikša Sebastjan, Jakčeva 9, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1998. gnu-229080
Papeš Viktor, Hočko Pohorje 31, Pohorje,
spričevalo o zaključnem izpitu B2-ekonomski
tehnik, izdano leta 2001. m715
Peterle Maja, Bonini 47a, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2004. gnc-229094
Petrovič Olga, Hrastovec 73, Zavrč,
diplomo Srednje šole za gostinstvo i turizem,
Maribor leta 1990. m722
Potokar Tina, Zagradišče 7, LjubljanaDobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano
leta 2001. gnc-229419
Resinovič Tomaž, Trubarjevo nabrežje
1, Radeče, spričevalo od 1.-3. letnika
Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje,
smer avtomehanik, izdano leta 1996-1998.
gnl-229085
Rozin Špela, Radehova 7, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo I. in II. letnika SŠGT,
izdano leta 2002/2003. m719
Sinčić Lea, Celovška cesta 145 a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 28. 7. 1973
pod št. ESŠ-99, izdano na ime Podobnik Lea.
gnp-228981
Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran –
Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne kovinarske šole Koper, izdano leta
1982. gnz-229321
Štor Cvetka, Levec 70, Petrovče, diplomo
št. 3393 izdala Visoka ekonomska komercialna
šola v Mariboru na prvi stopnji. gng-229090
Štukovnik Vid, Pristova 8, Dobrna, indeks,
št. 93601718, Fakulteta za gradbeništvo.
gnh-229089
Urbanič Andrej, Črnci 34b, Apače,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2003. gnj-229087
Volkar Matjaž, Tovarniška ulica 17,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
in naravoslovne šole Rudolfa Maistra Kamnik,
izdano leta 1992 in 1993. gnk-229290
Žalik Tanja, Gančani 156 A, Beltinci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega
centra tehniško pedagoške usmeritve Murska
Sobota, izdano leta 1991 in 1992, izdano na
ime Hozjan Tanja. gns-229032

Ostale listine preklicujejo
Beguš Frančiška, Viška cesta 67, Ljubljana,
spričevala 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaklučnem izpitu Gimnazije Vič v Ljubljani,
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izdana leta 1972 in 1973 na ime Šircelj
Frančiška. gny-229372
Breznik Maja, Čanžkova 21, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 50050033, Teološka
fakulteta Univerza Ljubljana enota Maribor.
m723
Cerar Marija, Teslova ulica 24, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-229341
CPM, d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor,
preklicuje licenco izvoda skupnosti št.
GE001041/00858 ki ga je dne 22. 3. 2004
izdala GZS za vozilo z reg. označbo
MB CPM-74. Ob-21220/06
Cvetek Vesna, Stara Fužina 50, Bohinjsko
Jezero, delovno knjižico. gne-228967
Fiorela Adam, II. prekomorske brigade 33d,
Koper – Capodistria, potrdilo o opravljenem
strokovenm usposobljenosti za trgovskega
poslovodja št. 2759-3535/95 z dne 3. 2. 1995.
gnp-229406
Hudorovič Robis, Straža pri Paki 31, Raka,
delovno knjižico. gne-228992
Jakupović Amina, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, študentsko izkaznico, št. 21017903,
FDV. gnk-229211
Kastelic Saša, Podkraj 79, Hrastnik,
študentsko
izkaznico,
št.
71050546,
Biotehniška fakulteta. gnt-229002
Klančnik Jurij, Šaleška 2/d, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8260/00-98 s ser. št. 2842/98,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnu-229076
Kovač Emira, Škocjan 12, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnm-229309
Lampret Edvard, Komanija 11, Dobrova,
delovno knjižico. gng-229415
Maček Mitja, Šolska ulica 26, Limbuš,
delovna knjižica Št 14879 izdana leta 1999 v
Mariboru. m723
Marine System d.o.o., Kopališko nabrežje
5, Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
3734-00143/2004 za čol z reg. oznako KP-129.
gns-229328
Milič Marjan, Rozmanova 36, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-02897-0/00, s ser.
številko 2086, izdala Uprava RS za pomorstvo
v Kopru dne 14. 7. 2000. gno-229082
Moleh Tatjana, Zagajski vrh 8, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnk-229086
Pregelj Raimund, Pod taborom 1, Sežana,
delovno knjižico. gne-229092
Pušnik Vladimir s.p., Ivenca 30, Vojnik,
potrdila za voznika Alexey Gashinsky št.
000924/KN 13-2-4502/2005 izdano na OZS
dne 21. 6. 2005 z veljavnostjo do 6. 6. 2006.
gnu-229126
Reljič Lazo, Kodričeva 6, Maribor, delovno
knjižico. m725
Repar Ajša – Ana, Remihova 6, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 41990318, Medicinska
fakulteta. gns-229078
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
javnega uslužbenca Petra Lončarja, zap. št.
202, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-20810
Rimele Veseljko, Podvinci 95, Ptuj, vpisni list
za čoln, št. 01/03-758/84-05, z dne 30. 9. 2005
za čol z reg. oznako PI 2219. gni-229088
Sopelšek Branko s.p., Mislinjska dobrava
132, Šmartno pri Slov.Gradcu, izvod nacionalne
licence za vozilo MAN 8.153F z reg. oznako
SG U3-545, izdan pri OZS z veljavnostjo do
14. 6. 2006. gnd-229093
Štulanović Alma, Zrinjskega cesta 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnb-229320
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T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, preklic dovolilnice št. 0004157. gnf-229316
The Best d.o.o., Virmaše 177, Škofja
Loka, Hrvaške dovolilnice za in iz 3 države
št. 0003813, izdana pri GZS dne 2. 2. 2005.
gnr-229329
Transport Bojan Požgan s.p., Brunšvik 24,
2327 Rače, preklicuje izvod licence Skupnosti
za vlečno vozilo MB TO – 645, ki je bila izdana
17. 5. 2005, vezana na licenco 000748.
Ob-20808/06
TRANSPORT
KRŠKO
d.d.,
CKŽ
133, Krško, izvod licence skupnosti št.
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GE000083/00289 za mednarodni promet blaga
v cestem prometu za vozilo z reg. oznako KK
21-92L. gnj-228987
Trček Angelca, Vrzdenec 25, Horjul,
delovno knjižico. gnd-229368
Turk Zoran, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
orožni list, št. OL22806 – za lov, izdala UE
Ljubljana dne 5. 5. 2003. gnh-229414
Zoranović Slađana, Kandijska cesta
39, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
21050848, FDV. gnh-229014
Zorič Natalija, Žlebej 3a, Novo mesto,
osebno delovno dovoljenje, št. 99289971649,

izdan
na
ime
Mustafić
Muhamed.
gnm-229084
Žerjav Borut, Gerbičeva ulica 43, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 3734-4791/96-06, izdano
21. 5. 2006. gns-228978
Žujs Franc s.p., Ženavlje 41, Petrovci, izvod
nacionalne licence za vozilo z reg. oznako MS
39-71D, vpisana pod št. 9965, izdala OZS dne
26. 7. 2001. gno-229132
Župančič Marjan, Lokve 74, Črnomelj,
delovne knjižice s ser. št. A0333237 in reg.
št. 1413 z dne 4. 9. 1995, izdala UE Črnomelj.
gnd-229018

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
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Gradnje
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5741
5741
5741
5741
5741
5760
5788
5803
5803
5807
5808
5808
5808
5816
5820
5831
5831
5833
5833
5834
5846
5848
5858
5861
5861
5862
5862
5862
5863
5863
5894
5894
5894
5894
5897
5897
5898
5898
5898
5898
5898
5901
5902
5903
5903

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Internet: http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

