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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 110-1/06
Ob-22351/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl.
inž. grad., AC Projekt 1: Ulica Talcev 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-18,
faks 02/234-32-25, elektronska pošta:
Rade.Zeljkovic@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: AC Lendava–Pince
z odcepom na Dolgo vas sklop »C« km
0+460-3+000.
II.2) Kraj izvedbe: AC Lendava–Pince
z odcepom na Dolgo vas sklop »C« km
0+460-3+000.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,3.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: odsek AC
Lendava–Pince z odcepom HC na Dolgo
vas, Etapa »C« Trasa HC od km 0+460 do
km 3+000 z vsemi priključki, komunalnimi vodi, krajinsko ureditvijo, premostitvenimi objekti, deviacijami, vodnogospodarskimi ureditvami, hidromelioracijami, prometno opremo in protihrupno
zaščito.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 8. 2006.
II.7) Datum zaključka: od oktobra 2006
do novembra 2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila: dela se bodo financirala iz lastnih sred-
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stev investitorja DARS, finančnega kredita
Evropske investicijske banke VII, obveznice
DRS III in obveznic DRS IV.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000420/2006.
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: 28. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 4305-53/2006
Ob-22115/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Šabeder,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-79, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: dejan.sabeder@azp.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje javne železniške infrastrukture za leto 2007.
II.2.3) Kategorija storitve: 6a.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij
(premično in nepremično premoženje, evidentirano v knjigovodstvu upravljavca javne železniške infrastrukture) za leto 2007
za naslednje zavarovalne vrste: požarno
zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, strojelomno zavarovanje, zavarovanje
elektronskih, telekomunikacijskih in signalno varnostnih naprav, zavarovanje elektronike – programske opreme in nosilcev
podatkov, zavarovanje vlomske tatvine in
ropa ter zavarovanje pred odgovornostjo
naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 25. 8. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-22389/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna (-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Mojca Križ, tel. 00386/1/478-15-59, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-17-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni
(-h) točki (-ah).
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I.2. Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve protokolarnih prevozov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: storitve
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija, EU.
Šifra NUTS SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: prevoz z osebnimi vozili, kombiji, avtobusi.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: protokolarni prevozi
1) Kratek opis: protokolarni prevozi z
osebnimi vozili.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000-9.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: avgust 2006.
Sklop št. 1
Naslov: protokolarni prevozi
1) Kratek opis: protokolarni prevozi s
kombiji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000-9.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: avgust 2006.
Sklop št. 1
Naslov: protokolarni prevozi
1) Kratek opis: protokolarni prevozi z
avtobusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000-9.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: avgust 2006.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000-9.
II.5) Predvideni datum začetka postopka oddaje: avgust 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
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Javni razpisi
Blago
Št. 252-1/06-22

Ob-22141/06

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem naročilu za “RTG aparat za
skelet”, objavljenem v Ur. l. RS, št. 59-60 z
dne 9. 6. 2006, Ob-16082/06, se spreminja
razpisna dokumentacija, in sicer v delu:
Rok za predložitev ponudbe: naročnik
mora ponudbo prejeti do 21. 8. 2006 do 9.
ure v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/A, 5290 Šempeter pri Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno in se prične 21. 8.
2006 ob 10. uri na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca Nova
Gorica”, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici v prostorih sejne sobe
upravne službe.
Splošna bolnišnica
”dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-22339/06
Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17932/06, je naročnik v skladu z 77. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 36/04 – ZJN-1-UPB1), v postopku
oddaje javnega naročila za nabavo računalniške opreme št. JR-9/2006 po odprtem
postopku, dne 28. 7. 2006 izdal odločitev o
zavrnitvi vseh ponudb.
Naročnik je v postopku prejel same nepravilne ponudbe, katere je zavrnil v skladu
s prvim odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih.
Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o zavrnitvi vseh ponudb z dne 28. 7.
2006 nadaljeval postopek oddaje javnega
naročila po postopku s pogajanji po 1. točki
tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 02/05

Ob-22396/06

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Infrastruktura Bled d.o.o. je v
Ur. l. RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005 na strani
8835, Ob-33155/05, objavil javno naročilo
za izbiro izvajalca za zamenjavo stolov v
Festivalni dvorani.
Do roka za oddajo ponudb 19. 12. 2005
so ponudbe pravočasno predložili 3 ponudniki, in sicer:
– Stol pisarniški stoli d.o.o., Korenova
cesta 5, 1241 Kamnik,
– Goznikar do.o.o., Novi Dom 26, 1420
Trbovlje,
– TSE, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta
126, 1111 Ljubljana.
Vsi trije ponudniki so oddali primerne
ponudbe.
Sredstva za izvedbo javnega naročila so
bila zagotovljena delno v Finančnem načrtu,
Plan 2005, Plan investicij, delno iz proraču-
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na Občine Bled, postavka 15.5.3.. Občinski
svet občine Bled, je na svoji seji dne 29. 3.
2006 sprejel odločitev/sklep, da se za potrebe zamenjave stolov v Festivalni dvorani
sredstva umakne in prerazporedi na druge
postavke.
Naročnik Infrastruktura Bled d.o.o. obvešča, da zavrača vse ponudbe zaradi izpada
sredstev za izvedbo omenjenega javnega
naročila. Ker sredstva niso predvidena v
proračunu Občine Bled za leto 2006 naročnik ne namerava uvesti novega postopka.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Št. 3511-5/2006-114

Ob-22395/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo
»dobava in montaža splošne in pisarniške
opreme, serijske splošne opreme, splošne
medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in
E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza
z nakupom na finančni leasing za obdobje sedem let«, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12413/06
po odprtem postopku, se spremenijo točke
II.3), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v
naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: spremeni se datum roka za zaključek v 15. 1. 2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 19. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
19. 9. 2006 in število dni v 145.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 19. 9. 2006.
Ministrstvo za zdravje
ŠT. 6/35-4655/11/6

Ob-22519/06

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob‑16783/06 za širitev UPO, se spremenijo
datumi za oddajo in odpiranje ponudb.
Oddaja ponudb: 10. 8. 2006 do 12. ure;
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru.
Javno odpiranje ponudb: 11. 8. 2006 ob
10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 16. 6. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
ŠT. 430-154/2006

Ob-22520/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme
za kuhinje, št. 430-154/2005, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006, Ob‑12915/06 se spremenijo točke
II.3), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) objave tako,
da se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 10. 2006.
Skladno s to spremembo se spremenijo
tudi datumi roka za zaključek v prilogi B za
vse sklope.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43015406, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-22586/06
Popravek
V javnem naročilu »Dobava raztopine
kalcijevega klorida (CaCl2) za potrebe zimske službe – 24% raztopina«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006 se spremeni točka III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva tako, da pravilno glasi: »finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 1,800.000 SIT.«
DARS, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 961-08/2006-2620
Ob-22059/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta:
natasa.polanc@zpiz.si,��������������������
internetni naslov:
www.zpiz.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: 961-08/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme po sklopih
ter dobava in postavitev računalniške
opreme 1. sklopa pri končnem uporabniku.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ul. 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12 d,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7 a.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak glavni predmet:
30.20.00.00-1; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.21.40.00-2; 30.21.33.00-8;
30.26.00.00-9; 30.23.32.31-9; 33.45.21.00-4;
30.24.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.40.00-2; glavni besednjak dodatni
predmet: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
1.1. Nabava namiznih računalnikov
(170 kosov)
1.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (170 licenc)
1.2. Nabava ekranov (17&lsquo;&lsquo;
– 250 kosov)
1.3. Nabava ekranov (19&lsquo;&lsquo;
– 10 kosov)
1.4. Nabava tipkovnic (260 kosov)
1.5. Nabava tipkovnic (za strežniški omari - 2 kosa)
1.6. Nabava mišk (USB - 260 kosov)
1.7. Nabava mišk (PS/2 - 30 kosov).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
2.1. Nabava prenosnih računalnikov
(15 kosov)
2.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (15 licenc).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.40.00-2; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
3.1. Nabava omrežnih računalnikov
(30 kosov)
3.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (30 licenc).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.40.00-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
4.1. Nabava razvojnih računalnikov
(10 kosov)
4.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (10 licenc).

2.1. Nabava prenosnih računalnikov
(15 kosov)
2.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (15 licenc)
3. Sklop
3.1. Nabava omrežnih računalnikov
(30 kosov)
3.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (30 licenc).
4. Sklop
4.1. Nabava razvojnih računalnikov
(10 kosov)
4.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (10 licenc)
5. Sklop
5.1. Nabava enoprocesorskih strežnikov
(2xFC2 adapter - 2 kosa)
5.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme
5.2. Nabava enoprocesorskega strežnika (4xFC2 adapter - 1 kos)
5.2.1. Nabava pripadajoče programske
opreme
6. Sklop
6.1. Nabava namenskega računalnika
(1 kos)
6.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (1 licenca)
6.2. Nabava ekrana (19‘‘ – 1 kos)
7. Sklop
7.1. Nabava mrežnih laserskih tiskalnikov (18 kosov)
8. Sklop
8.1. Nabava projektorja (prenosni 1 kos)
8.2. Nabava projektorja (stropni - 1 kos)
8.3. Nabava projekcijskega platna
(1 kos)
9. Sklop
9.1. Nabava programske opreme za razvoj aplikacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4 % od vrednosti ponudbe, izdano
s strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb,
2. izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še
20 dni po poteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 8% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno računalniško opremo
ter dobavljeno in postavljeno računalniško
opremo 1. sklopa pri končnem uporabniku
in je določen v garancijskih listih proizvajalca opreme.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Rok
plačila je 30 dni za vse sklope od dneva
prejema računa, ki je izstavljen po dobavi
računalniške opreme po sklopih ter dobavi
in postavitvi računalniške opreme 1. sklopa
pri končnem uporabniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu

3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
5.1. Nabava enoprocesorskih strežnikov
(2xFC2 adapter - 2 kosa)
5.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme
5.2. Nabava enoprocesorskega strežnika (4xFC2 adapter - 1 kos)
5.2.1. Nabava pripadajoče programske
opreme.
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.40.00-2; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
2) Kratek opis:
6.1. Nabava namenskega računalnika
(1 kos)
6.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (1 licenca)
6.2. Nabava ekrana (19&lsquo;&lsquo;
– 1 kos).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: 7.1. Nabava mrežnih laserskih tiskalnikov (18 kosov).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis:
8.1. Nabava projektorja (prenosni 1 kos)
8.2. Nabava projektorja (stropni - 1 kos)
8.3. Nabava projekcijskega platna
(1 kos).
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis).
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.00.00-3.
2) Kratek opis: 9.1. Nabava programske
opreme za razvoj aplikacij.
3) Obseg ali količina: Kot je navedeno v
2. točki (kratek opis)..
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava računalniške opreme po sklopih
ter dobava in postavitev računalniške opreme 1. sklopa pri končnem uporabniku:
1. Sklop
1.1. Nabava namiznih računalnikov
(170 kosov)
1.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (170 licenc)
1.2. Nabava ekranov (17‘‘ – 250 kosov)
1.3. Nabava ekranov (19‘‘ – 10 kosov)
1.4. Nabava tipkovnic (260 kosov)
1.5. Nabava tipkovnic (za strežniški omari - 2 kosa)
1.6. Nabava mišk (USB - 260 kosov)
1.7. Nabava mišk (PS/2 - 30 kosov)
2. Sklop

Stran
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konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem uradu (t.j.
Priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN -1-UPB1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo o finančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb,
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Državnega urada),
4. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
2. referenčna lista ponudnika z navedbo
petih naročnikov pri katerih je ponudnik v
zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega
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javnega naročila dobavljal in postavljal računalniško opremo, skupaj z referenčnimi
potrdili naročnikov,
3. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije, za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom,
4. izjava ponudnika, da bo naročniku
na poziv v roku 3 dni dostavil računalniško
opremo na testiranje. Izjavo izpolnijo samo
ponudniki, ki dajejo ponudbo za 1., 2.,3., 4.,
in 7. sklop,
5. izjava ponudnika, da bo pred dobavo
računalniške opreme po sklopih ter dobavo in postavitvijo računalniške opreme 1.
sklopa pri končnem uporabniku namestil in
aktiviral programsko opremo po specifikaciji
naročnika. Izjavo izpolnijo samo ponudniki,
ki dajejo ponudbo za 1., 2., 4., in 6. sklop,
6. izjava ponudnika, da zagotavlja, da
so namizni računalniki, ekrani, tipkovnice in
miške od istega proizvajalca in enake barve.
Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1. sklop.,
7. izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da nudi rok dobave in postavitve največ
30 dni.
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: 961-08/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 9. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani zpiz brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 12. uri ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 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: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo tudi
osebno in sicer na vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med
12. in 13. uro. Prav tako lahko ponudnik
na navedenem mestu svojo ponudbo tudi
osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Ob-22101/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: razpis@ujp.gov.si, faks
+386/1/475-17-07.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik UJP-06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Šifra NUTS SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup mrežnih strežnikov, diskovnega
polja in fibre channel stikala ter nadgradnja obstoječega diskovnega polja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30264000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: PA-RISC mrežna strežnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30264000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: diskovno polje in fibre
channel stikalo ter nadgradnja EMC diskovnega polja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233141.
3) Količina ali obseg: po 1 kos.
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:
– mrežni strežnik 2 kosa,
– nadgradnja EMC diskovnega polja 1
kos,
– diskovno polje 1 kos,
– fibre channel stikalo 1 kos.
Ocenjena vrednost brez DDV: 44,300.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok za dobavljeno blago
je 30. dan po prejemu računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek
iz sodne evidence o registraciji ponudnika. Potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega
urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
fotokopija letnih računovodskih izkazov za
leto 2005. Mnenje pooblaščenega revizorja
oziroma lastna izjava, da ima ponudnik na
dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših podobnih
dobav blaga v tem in preteklih dveh letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili
kupci naročniki po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda
in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili
naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo
ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo
vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno
in strokovno kvalifikacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
Merila
1. tehnične karakteristike opreme,
2. finančne in kadrovske zmožnosti ponudnika,
3. komercialni pogoji,
4. vzdrževanje ponujene opreme.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-7/2006/4.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 14. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2006 ob
12. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 9.
2006 ob 14. uri; Ljubljana, Cankarjeva 18.

temski strežnik in delovne postaje) ter programsko opremo (opremo za optično prepoznavanje znakov in sistemsko programsko
opremo), ki sta potrebni za razporeditev in
spremljanje trgovskih prometnih pasov z
vgrajenim sistemom ALPR in CCR.(bolj podroben opis se nahaja v prilogi 1- AVCI).
2. Dodatna komponenta vključuje strojno
opremo (zaznavala, naprave za osvetljevanje, sisteme za slikanje, kable za omrežja
z optičnimi vlakni, računalnik za prepoznavanje slik, sistemski strežnik in delovne postaje) ter programsko opremo (opremo za
optično prepoznavanje znakov in sistemsko
programsko opremo), ki sta potrebni za razporeditev in spremljanje dodatnih prometnih pasov s sistemom ALPR. (bolj podroben
opis se nahaja v prilogi 1- AVCI).
3. Komunikacijska komponenta vključuje opremo, ki je potrebna, da črna skrinjica
deluje kot varni komunikacijski strežnik za
izmenjavo podatkov z obstoječimi državnimi opozorilnimi zbirkami podatkov (npr.
carinskim opozorilnim sistemom ALARM in
EPPI). (bolj podroben opis se nahaja v prilogi 1- AMQT).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30249700-3, 30248300-2, 30216120-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Vrsta in količina blaga ali storitve:
– Na 7 cestnih mejnih prehodih bo nameščeno 24 sistemov za avtomatično prepoznavanje registrskih tablic vozil in oznak
na zabojnikih (AVCI). Komponente sistema
so prepisane v dokumentu Functional guidelines for Automated Vehicle and Container
Identification System (AVCI) to be deployed
at the new EU external landborders v točki
2.2. Vendar pa lahko osnovne komponente
sistema glede na izbranega ponudnika na
javnem razpisu.
– Na 1 železniškem mejnem prehodu
bodo nameščeni 4 sistemi za avtomatično
prepoznavanje oznak zabojnikov. Komponente sistema so prepisane v dokumentu
Functional guidelines for Automated Identification System for Containers on Trains
(AICT) to be deployed at the new EU external landborders v točki 2.2.
– Aplikacija za nadzor gibanja vozil in
vlakov pri vstopu in izstopu iz EU na področju RS z vključitvijo alarmnega sistema
(AMQT).
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,070.335
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 5. 11. 2006, zaključek 30. 6. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1% celotne vrednosti ponudbe.
Garancija za dobro izvedbo del v višini
10% celotne vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Plačila za tuje pogodbenike se opravijo
v evrih, za slovenske pogodbenike pa v nacionalni valuti. Pogodbenik mora organu iz
odstavka XXVI.1 zgoraj poslati:
a) Za 60% predplačila poleg zahtevka
za plačilo fotokopijo pogodbe in garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancije za predplačilo. Plačilo se opravi v

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
faks ++386/1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 7. 2006.
Ministrstvo za finance
Št. 430-17/2006-3
Ob-22102/06
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(-e): Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, SI
– 1523 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Murovec, tel. +386/1/478-38-00,
e-pošta: ����������������������������
matjaz.murovec@gov.si,������
faks
+386/1/478-39-00.
Internetni naslov naročnika: http://carina.
gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumenatcijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si,������������������������
faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si,������������������������
faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja (-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava opreme za prepoznavanje
registrskih tablic na vozilih in oznak na zabojnikih na zunanji meji Evropske unije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago:
– nakup.
Glavni kraj dobave: zunanja meja EU
na cestnih mejnih prehodih: MP Obrežje,
MP Gruškovje, MP Zavrč, MP Starod, MP
Središče ob Dravi, MP Dobovec, MP Jelšane in na železniškem mejnem prehodu:
MP Dobova.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na vozilih in
oznak na zabojnikih na sedmih mejnih
prehodih in enem železniškem prehodu.
Oprema je sestavljena iz treh komponent:
1. Osnovna komponenta vključuje strojno opremo (zaznavala, naprave za osvetljevanje, kamere, sisteme za slikanje, kable za
omrežja z optičnimi vlakni, omrežne konektorje, računalnik za prepoznavanje slik, sis-
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45 koledarskih dneh po prejemu teh dokumentov v pravilni in predpisani obliki.
b) Za delež 30% račun(e) v dveh izvodih. To plačilo se opravi v 45 koledarskih
dneh po datumu prejema računov ali po
začasnem prevzemu dobav, če se to zgodi
pozneje.
c) Za preostali znesek 10% račun(e) v
dveh izvodih in, kjer je to primerno, original garancije, z eno fotokopijo. To plačilo
se opravi v 45 koledarskih dneh po datumu prejema računov, če so bile dobave dokončno prevzete ali če je bila predložena
garancija.
ali
d) Za plačilo 100%, poleg računa(ov) v
(treh izvodih), fotokopijo pogodbe in, kjer je
to ustrezno, originalni izvod bančne garancije za 10% pogodbene vrednosti, ki pokriva
obdobje garancije. To plačilo se opravi v 45
koledarskih dneh po prejemu računov ali
začasnem prevzemu dobav, če se to zgodi
pozneje. Garancija se izda v 60 dneh po
dokončnem prevzemu dobav.
Dokončni prevzem se prizna v 12 mesecih po datumu začasnega prevzema.
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: izpisek iz registra gospodarskih družb, ki ga je
izdal pristojni sodni ali pravni organ v državi
ustanovitve.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: letni
prihodek ponudnika.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva (-jo): celotni letni prihodek
ponudnika mora za obdobje zadnjih treh
let (2003, 2004 in 2005) znašati povprečno
najmanj 2,000.000 EUR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference,
– kadri.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva (-jo):
Ponudnik mora za obdobje zadnjih treh
let priložiti seznam najmanj dveh končanih
istovrstnih ali podobnih projektov in seznamu priložiti potrdila naročnikov, ki jih navaja
v seznamu.
Ponudnik mora imeti najmanj 12 redno
zaposlenih. Od tega števila najmanj polovica zaposlenih (6) mora biti usposobljena
za delo na projektu, sodelovati pri izvedbi
projekta in poznejšem vzdrževanju sistema
(t.i. ključni kadri). Ponudbi je treba priložiti
seznam ključnih kadrov in organizacijsko
shemo projektnega in vzdrževalnega tima.
Seznam mora vsebovati navedbo izobrazbenih in strokovnih kvalifikacij.
Vsaka sprememba zaposlenih v timu ponudnika mora biti predhodno najavljena in
odobrena s strani naročnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da;
Številka obvestila v UL: 2006/s
61-063454 z dne 29. 3. 2006.
Številka obvestila v UL RS: 33-34/2006
z dne 31. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 9. 2006 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 do
9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 20. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 9.
2006 ob 10. uri; Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; dobava opreme za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na vozilih in oznak na zabojnikih na zunanji meji
evropske unije; Št. projekta: 2004/016-969.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 7. 2006.
Carinska uprava Republike Slovenije
Ob-22116/06
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 65/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kartonov za naslavljanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana in Pošta Slovenije d.o.o., PE Maribor, PLC Maribor, Zagrebška c. 106, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine kartonov za naslavljanje:
54.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
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,
– ponudnik mora predložiti potrdilo/a
poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima odprt/e
TRR o ponudnikovi solventnosti,
– da je tehnično in kadrovsko 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 o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 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 20. 11. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 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: 26. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-538/2006-3
Ob-22117/06
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: Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
�����������������������
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 353/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
diskovni sistem SAN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, Vojkova cesta
55, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32423000-4, 30233141-1, 30217000-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je nakup diskovnega sistema z optičnimi stikali v pripadajoči omari
z napravo za brezprekinitveno napajanje,
namestitvijo, konfiguriranjem in integracijo
v naročnikov informacijski sistem, ter prenosom obstoječih naročnikovih podatkov
na delujoč sistem. Dobava in izvedba bo
potekala v treh fazah, in sicer:

I. Faza: Dobava opreme:
Opis blaga

Količina
(kos, kpl)

CPV koda

1

Optično stikalo Fibre Channel (FC)

2

32423000-4

2

Diskovni sistem

1

30233141-1

3

Naprava za brezprekinitveno napajanje

1

30217000-3

II.Faza: Postavitev
����������������������������
in konfiguracija�
Postavitev in konfiguracija sistema v delujoče
stanje
III. Faza: migracija obstoječih podatkov

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30 dni po prejemu računa na naročnikov
naslov, in sicer: 2/6 po prevzemu opreme,
3/6 po postavitvi in konfiguraciji sistema v
delujoče stanje ter 1/6 po uspešni migraciji
podatkov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe);
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni,

1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
b) fotokopija priglasitvenega lista oziroma
vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES,
ne starejšega od 90 dni fotokopija obrtnega
dovoljenja ne starejšega od 90 dni,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN-1-UPB1.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik (ne direktor!) ni vpisan v kazensko evidenco, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje po-
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nudbe in lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oz. pristojnega organa ne starejšega
od 90 dni
za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki)
– potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež ne starejše od
30 dni.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
(ponudnik dokaže, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma ni imel blokiranega tran.
računa).
c) Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 2% (dva odstotka) od ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti
ponudbe. (Priloga št. 8),
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
1 mesec čez trajanje pogodbe. (Priloga št.
10),
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– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini najmanj 2% od
vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj osem dni po preteku garancijske
dobe.
Bančne garancije ponudnik priloži le v
primeru, če vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez vključenega DDV.
III.2.1.3) Posebni pogoji – obvezna dokazila
1. V mapo vloži poglavje III – obrazec s
podatki o ponudniku,
2. Priloga št. 2: Ponudba - cena,
3. Priloga št. 3: Ocenjevalna preglednica,
4. Priloga št. 9: Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (IV/1; Posebni pogoj),
5. Priloga št. 11: Izjava banke o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (IV/1; Posebni pogoj),
6. Priloga št. 4: Krovna izjava, (IV/1; Posebni pogoj),
7. Priloga št. 5: Izjava ponudnika pod
materialno in … (IV/1; Posebni pogoj),
8. Priloga št. 6: Izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih, (IV/1; Posebni pogoj),
9. Priloga št. 7: Izjava o ustreznosti ponujenih artiklov, (IV/1; Posebni pogoj),
10 Priloga št. 1: Tehnične specifikacije,
(IV/1; Posebni pogoj),
11. Priloga št. 13: Vzorec prodajne pogodbe,
12. Priloga : Certifikat za HP-UX administracijo (1 kom) in SAP (1kom),
13. Priloga št. 14: vsaj ena referenca o
postavitvi podobnega sistema istega razreda v Sloveniji,
14. Priloga št. 15: izjava o varovanju tajnosti podatkov.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Zahteve in pogoji naročnika
Oprema mora biti v skladu s tehničnimi
specifikacijami naročnika.(Priloga št. 1).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-538/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 353/2006-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
1119119-7141998-00000353) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
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plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z 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: 13. 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 podpisa pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22118/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljutomer, kontaktna oseba: Damjan Bogdan, Cesta I. Slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
02/585-14-00, faks 02/585-14-25.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zdravstvenih zavodov,
kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
02/558-14-02, faks 02/585-14-25.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava reševalnega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ljutomer.
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: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe bo moral ponudnik predložiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Ljutomer.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
dneva objave razpisa od 8-14 ure v tajništvu
Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh.Novaka 2b, 9000 Murska Sobota do 18. 8. 2006,
po predhodni najavi po faksu. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh.
Novaka 2, Murska Sobota na št. računa
02340-0254785724 pri NLB d.d., s pripisom
»javni razpis za nabavo reševalnega vozila«
ali na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 11. uri, Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b, 9000
Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljutomer
Št. 200-6/06-4
Ob-22119/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Marjetka Štefančič, mag. farm.,
spec. kl. farm (05/33-01-680); za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/33-01-560) in za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila,
ki ga je določil naročnik: JN ”RTG filmi”
(št.: 200-6/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava RTG
filmov (ANL09) za obdobje 12 mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene letne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije – opis predmeta naročila
– baza artiklov. Udeleženci lahko predložijo
prijavo za blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po posameznih artiklih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih 6 mesecih
niso bili blokirani;
5. proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
6. je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom;
7. razpolaga z kadrovskimi in tehničnimi
možnostmi za zagotavljanje dobave blaga;
8. mu v preteklih petih letih na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
9. zagotavlja 60‑dnevni plačilni rok;
10. zagotavlja 24‑urni dobavi rok;
11. da je v zadnjih petih letih prijavljene
medicinske pripomočke dobavljal najmanj
dvem ustanovam v Republiki Sloveniji ali v
EU (potrjeni referenčni potrdili pogodbenih
partnerjev).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Udeleženec mora za izpolnjevanje pogojev predložiti zahtevana dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, če ni vpisan v sodni register;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov oziroma o vpisu v register dobaviteljev in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkov-promet na debelo;
3.a) potrdilo Ministrstva za pravosodje
RS, da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen;
b) izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (Obr. 6);
4. Obr. 6;
5. Obr. 6;
6. Obr. 6;
7. Obr. 6 +Obr 7/I;

“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.40.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene letne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije – opis predmeta naročila
– baza artiklov. Udeleženci lahko predložijo
prijavo za blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po posameznih artiklih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih 6 mesecih
niso bili blokirani;
5. proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
6. je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom;
7. razpolaga z kadrovskimi in tehničnimi
možnostmi za zagotavljanje dobave blaga;
8. mu v preteklih petih letih na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
9. zagotavlja 60‑dnevni plačilni rok;
10. zagotavlja 24‑urni dobavi rok;
11. da je v zadnjih petih letih prijavljene
medicinske pripomočke dobavljal najmanj
dvem ustanovam v Republiki Sloveniji ali v
EU (potrjeni referenčni potrdili pogodbenih
partnerjev).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Udeleženec mora za izpolnjevanje pogojev predložiti zahtevana dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, če ni vpisan v sodni register;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov oziroma o vpisu v register dobaviteljev in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkov-promet na debelo;
3. a) potrdilo Ministrstva za pravosodje
RS, da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen;

8. Obr. 6;
9. Obr. 6;
10. Obr. 6;
11. potrjeni referenčni potrdili pogodbenih partnerjev.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006 do 9.
ure.
Cena: 3.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na podračun EZR št.: 01100-6030279058, s
pripisom »RD-JN-RTG FILMI in navedbo
številke uradnega lista«. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 10. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Splošna bolnišnica
”dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 200-5/06-3
Ob-22120/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Marjetka Štefančič, mag. farm.,
spec. kl. farm (05/33-01-680); za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/33-01-560) in za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”infuzijski in transfuzijski
sistemi” (št.: 200-5/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava infuzijskih in transfuzijskih sistemov (ANL08)
za obdobje dvanajstih mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica

Stran

Stran

6314 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

b) izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (Obr. 6);
4. Obr. 6;
5. Obr. 6;
6. Obr. 6;
7. Obr. 6 +Obr 7/I;
8. Obr. 6;
9. Obr. 6;
10. Obr. 6;
11. potrjeni referenčni potrdili pogodbenih partnerjev.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006 do 9.
ure.
Cena: 3.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom »RD-JN-infuzijski in transfuzijski
sistemi – in navedbo številke Uradnega lista«. Pri negotovinskem plačilu potrebujete
za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo
potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 10. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Splošna bolnišnica
”dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-22121/06
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: Gorazd Grbac, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-416,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: kurilno olje ekstra lahko
2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kurilno olje ekstra lahko po standardu
SIST 1011, tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Železniške
postaje in ostali železniški objekti na območju Republike Slovenije.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
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: kurilno
olje ekstra lahko 1,500.000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 9. 2006 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 11,600.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu 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 ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok plačila,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun, št. 02923-0019346887
pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB

01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 10. ure
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul.11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 12. 2006 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-22135/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Marijan Vetrih,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija,
tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: Občina.brda@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za avtomatsko linijo dvojne ekstrakcije – naravno izkaplanje hladne predelave oljk kapacitete 700 – 1200
kg/h, starost opreme med 7–8 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dobrovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 12. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bianco menico s pooblastilom za vnovčenje
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe z rokom veljavnosti 40 dni.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje svoje sposobnosti predložiti revidirano bilanco
oziroma izpisek iz bilance stanja ter drugo
dokumentacijo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-19110/05 z dne 8. 7.
2005.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob‑12141/05 z dne 6. 5. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: 15 dni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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 10. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 10.30; Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Projekt UE-LI-JE na javni razpis
INTERREG III št. 4012-136-2005 Slovenija
– Italija 2000-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Brda

ska pošta: cirila.golob@gov.si, internetni
naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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 17/2006 Strežniki.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zmogljivejših strežnikov za potrebe DURS.
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:
– 2 kosa zmogljivejšega strežnika 1,
– 4 kosi zmogljivejšega strežnika 2;
podrobnejše informacije so vsebovane v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 30. 11. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
– da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v
bonitetni razred 3C za leto 2005, da imajo v
zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in, da na dan pred izstavitvijo
obrazca BON-2 niso imele dospelih neporavnanih obveznosti. Fizične osebe morajo
imeti poravnane davke in prispevke.
Za podrobnejše informacije glede pogojev za sodelovanje glejte 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: 430-63/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dosegljiva na spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006, do 9.ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Ob-22147/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Logatec d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Petek, Tržaška
cesta 27, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/750-81-10, faks 01/750-81-11, elektronska
pošta: igor.petek@komunala.com,������������
������������������������������������
internetni
naslov: ����������������������������������
www.komunalno-podjetje-logatec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-665/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
specialno vozilo za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.

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: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
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:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, kjer je razvidna veljavna registracija ponudnika,
2. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, kjer je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo davčne uprave, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke,
2. dokazilo o finančnem poslovanju BON 1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: iz razpisne dokumentacije potrjeni obrazci.
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: JN-665/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 9. 2006, cena:
12.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TR
02025-0010650607, odprt pri NLB ali na
blagajni Komunalnega podjetja Logatec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 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: odpiranje ponudb je javno, predstavniki ponudnikov se naročniku
izkažejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 13. uri, Logatec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-22148/06
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: Cirila Golob, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
031/204‑337, faks 01/478-27-43, elektron-
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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: 4. 9. 2006
ob 9.30, Šmartinska c. 55, 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: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS
Št. 430-547/2006-2

Ob-22180/06

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, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije::
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije – Vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-52-25, 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, dodatne informacije – Vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-52-25, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
�����������������������
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 155/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
dobava in montaža z vzdrževanjem fotokopirnih strojev in dobava uničevalnikov
papirja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
MORS –lokacije naročnika v RS za fotokopirne stroje;
MORS – centralno skladišče MORS, Ljubljana, za uničevalnike papirja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
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:
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Sklop
01
02
03
04
05
06

Predmet naročila
Fotokopirni stroji
Fotokopirni stroji
Fotokopirni stroji
Fotokopirni stroji
Fotokopirni stroji
Uničevalniki papirja

Količina
23 kosov
23 kosov
16 kosov
13 kosov
3 kosi
73 kosov

* Glej tehnične podatke in zahteve navedene v prilogi št. 11 razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek oziroma končanje izvajanja dobav 30 dni od podpisa pogodbe,
razen za 4 kose uničevalnikov papirja (sklop
št. 6. podsklop A) in 3 kose fotokopirnih strojev (sklop št. 3) v mesecu decembru 2006.
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:
1. 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, izdanega v letu 2006.
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, izdano v letu 2006.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1, da
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1 dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo, 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.(izjava Priloga št. 2)
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;

Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa, ki na dan oddaje ponudbe ni
starejše od 30 dni.
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
original potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni
starejše od 30 dni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za vse priložene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanega v letu 2006 ali
fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanega
v letu 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 6 mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo (Priloga št. 1);
2. tehnični in kadrovski pogoji;
3.1. da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za
ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo:
podpisana Priloga št. 2);
– ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljeno istovrstno dobavo – v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v vrednosti nad 20,000.000 SIT brez DDV za fo-
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tokopirne stroje oziroma nad 6,000.000 SIT
brez DDV za uničevalnike papirja.
Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene
dobave po pogodbi. Ponudnik mora z navedenim dokazilom izkazati prodajo blaga
končnemu kupcu (in ne koncesionarju).
Dokazila:
Potrjene dobave v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne storitve in dobave), z zneski, datumi
in nazivi končnih naročnikov, vključno z
dokazili v obliki potrdila-reference (Priloga
št. 6) za vsak posel – pogodbo posebej,
izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti
oziroma seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov storitev.
3.2. Dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj 60 mesečni splošni garancijski rok za fotokopirne
stroje oziroma najmanj 24 mesečni splošni
garancijski rok za uničevalnike papirja.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
zagotavlja splošni garancijski rok 60 mesecev za fotokopirne stroje in 24 mesecev
za uničevalnike papirja.(Priloga št. 7)
3.3. Ponudnik mora:
– zagotavljati servisiranje aparatov v
lastni servisni mreži v času garancije in
tudi po njenem poteku,
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, je ponudnik dolžan zagotoviti brezplačno nadomesten aparat – enakovreden oziroma
aparat istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo aparata z novim enakovrednim aparatom brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do
naročnika v primeru, da sam ali njegov
pooblaščen servis ob okvari v splošnem
garancijskem roku napake ne zna ali ne
more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema aparata v popravilo.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo,
da:
– zagotavlja servisiranje aparatov v lastni servisni mreži v času garancije in tudi
po njenem poteku, zagotavlja nemoteno
preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let;
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, je ponudnik dolžan zagotoviti brezplačno nadomesten aparat – enakovreden oziroma
aparat istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotovlja zamenjavo aparata z novim enakovrednim aparatom brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do
naročnika v primeru, da sam ali njegov
pooblaščen servis ob okvari v splošnem
garancijskem roku napake ne zna ali ne
more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema aparata v popravilo. (Priloga št. 8)
3.4. Za vsak sklop in specifikacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora predložiti ustrezne prospekte,

gove ponudbe, kolikor ponudba (skupna
vrednost vseh ponujenih sklopov) presega
vrednost 30,000.000 SIT brez DDV z veljavnostjo do 31. 12. 2006.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. 4), da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno (vzorec v prilogi
št. 10), v višini 2% od vrednosti pogodbe,
kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost 30,000.000
SIT brez DDV.
– Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini
2% od pogodbene vrednosti v kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.(Priloga št. 5).
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave
v skladu s priloženimi vzorci, so obvezni
sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merila za oceno ponudb
Ocenjevanje ponudb – merila za izbiro najugodnejše ponudbe za posamezni
sklop
Naročnik bo po končanem odpiranju
ponudb izbral najugodnejšega ponudnika
ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV – Navodila o načinu dokazovanja
sposobnosti ponudnika in na podlagi naslednjih meril:
– izločilni kriteriji:nepravočasno prispele ponudbe;
– neizpolnjevanje zahtev navedenih v
poglavju IV;
– neizpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika.
Ocenjevalno merilo za izbor najugodnejše ponudbe: cena
Skupna ponudbena cena na enoto z
DDV (cena stroja in vrednost vzdrževanja)
za vsak sklop je edino merilo izbora najugodnejšega ponudnika po posameznem
sklopu za fotokopirne stroje.
Skupna ponudbena vrednost z DDV za
celoten sklop (podsklopi A do F) je edino
merilo izbora najugodnejšega ponudnika
za sklop uničevalnikov papirja.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 11. 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 155/2006-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
1119119-7141998-00000155) 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 nasle-

kataloge, fotografije, tehnične podatke za
blago in za vsak ponujeni tip aparature priložiti kopijo dokumenta oziroma dokazila o
skladnosti opreme s standardi EU (oznaka
CE na aparatu).
Dokazila:
Uraden prospekt, katalog, fotografija in
tehnični podatke za blago po ponudbenih
sklopih, ki mora biti predložen v slovenskem jeziku in za vsak ponujeni tip aparature kopijo dokumenta oziroma dokazila o
skladnosti opreme s standardi EU (oznaka
CE na aparatu).
3.5. Ponudnik mora zagotoviti odpravo
napake najkasneje v roku 24 ur od prejema sporočila. Kolikor v roku 48 ur napake
ne bo mogoče odpraviti, je ponudnik dolžan zagotoviti nadomestni aparat enakih
oziroma primerljivih zmogljivosti.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
zagotavlja odpravo napake najkasneje v
roku 24 ur od prejema sporočila. V kolikor
v roku 48 ur napake ne bo mogoče odpraviti, je ponudnik dolžan zagotoviti nadomestni aparat enakih oziroma primerljivih
zmogljivosti. (Priloga št. 9
3.6. Ponudnik mora dokazati, da je uradni prodajalec za blago, ki ga ponuja.
Dokazilo:
Ponudnik mora predložiti izjavo (Priloga št. 10) in potrdilo proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s katerim
dokazuje, da je uradni prodajalec za blago, ki ga ponuja. V izjavi mora principal
navesti, da bo prevzel pogodbene obveznosti pod istimi pogoji v primeru težav ponudnika ob tržnih spremembah. Dokazilo v
originalu je lahko v jezikih EU, ki pa mora
biti prevedeno v slovenski jezik.
3. da je potrdil veljavnost ponudbe in
rok plačila (Priloga št. 2)
4. da je priložil:
V primeru, da vrednost naročila – ponudbe (skupna vrednost vseh ponujenih
sklopov) presega 30.000.000,00 SIT brez
DDV:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe (Priloga št. 3),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 4),
c) izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku
(Priloga št. 5).
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na javni razpis (poglavje III.)
6. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano »ponudbeno ceno – po ponudbenem sklopu« – predračun (Priloga št. 11
7. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan seznam servisne mreže (Priloga št.
12)
8. da ima izpolnjene, podpisane in žigosane vzorce pogodbe o dobavi in montaži ter o servisiranju – vzdrževanju fotokopirnih strojev) (Priloga št. 13)
Kolikor ponudbi niso priložena zahtevana dokazila ali izjave o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, se ponudba izloči!
Garancije:
– Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv (vzorec
v prilogi št. 3), v višini 2% od vrednosti nje-
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dnje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika z številko fax-a, 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 11. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9.
2006 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22181/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nives Vipotnik, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-24, faks
03/543-45-01.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom
Celje, kontaktna oseba: Jože Blazinšek,
univ. dipl. ekon., Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-22, faks
03/543-45-01, elektronska pošta: joze.
blazinsek@zd-celje.si,
jozica.novak@
zd-celje.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 1-JNB/06-005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava dveh reševalnih vozil – ponudbe se lahko oddajo za naročilo v celoti
(oba razpisana sklopa) ali za posamezen
sklop.
Sklopi so:
1. sklop: reševalno vozilo,
2. sklop: nujno reševalno vozilo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava reševalnega
vozila.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava nujnega reševalnega vozila.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
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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:
Nakup dveh reševalnih vozil – ponudbe
se lahko oddajo za naročilo v celoti (oba
sklopa) ali za posamezen sklop:
1. sklop: reševalno vozilo,
2. sklop: nujno reševalno vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 3 mesece in/ali dni 90 od
oddaje naročila konec 3. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe ponudnik
predloži: bančno garancijo ali garancijo izdano s strani druge pravne osebe z ustrezno finančno boniteto v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv,
če ponudbena vrednost presega 30 mio
SIT, ali lastno menico, bianco podpisano
in s pečatom z menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti brez protesta, če ponudbena vrednost ponudnika ne presega
30 mio SIT;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno; da ponudnikovi delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
podkupovanjem in niso bili pravnomočno
obsojeni; predložitev lastne izjave ponudnika o nekaznovanosti v zvezi s poslovanjem; dokazilo o nekaznovanosti v zvezi
s poslovanjem izdano s strani ustreznega
organa; dokazilo, da so ponudnikovi dobavitelji medicinske opreme za vgradnjo
vpisani v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov; da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije; da ima
poravnane zapadle davke, prispevke in
druge obvezne dajatve.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podati dokazilo, da v letu 2005 ni
izkazal izgube iz poslovanja in da so bili
doseženi čisti prihodki iz prodaje v letu
2005 večji od vrednosti blaga po tem javnem naročilu; podati dokazila o poslovanju
na transakcijskem računu v zadnjih šestih
mesecih (solventnost ponudnika) ter potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
evidentiranih neporavnanih obveznosti;
– za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti: podpisana, potrjena
izjava s strani banke garanta o predložitvi
bančne garancije ponudnika ob podpisu
pogodbe, če ponudbena vrednost presega 30 mio SIT; podpisano, potrjeno izjavo
ponudnika o predložitvi lastne menice, bianco podpisane in s pečatom z menično
izjavo, če ponudbena vrednost ne presega
30 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predloži izjavo, da mu Zakon
ne prepoveduje skleniti pogodbe; izjavo o
nezavajajočih podatkih; dokazovanje referenc ponudnika o dobavi oziroma prodaji
vozila (za vsak sklop posebej); predložitev izjave o ponujenih garancijskih rokih;
izjave o servisiranju; izjave o zagotavljanju nadomestnega vozila v primeru večje

okvare nujnega reševalnega vozila; izjave
o A-testiranju vozil za specialna vozila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
za posamezen sklop glede na:
1. ceno,
2. reference ponudnika,
3. garancijske roke za:
– vgradno opremo (medicinsko in drugo vgradno opremo),
– kvaliteto preureditve vozil,
4. plačilne pogoje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-JN-06-10.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig možen od
dneva te objave osebno v tajništvu Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje ali na pisno zahtevo po pošti;
stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
pri Upravi za javna plačila Žalec, številka
01211–6030279633; ponudnik k zahtevku
za izročitev razpisne dokumentacije priloži: potrdilo o plačilu stroškov in davčno
številko ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 ali 33
dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesecev in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 12. uri; JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – sejna soba, trakt
A, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-22184/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, kontaktna oseba:
Dragan Matijašić, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-68, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: dragan.
matijasic@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
inštrumenti za potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe
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Območna enota

Naslov

Odgovorna oseba

01 TO Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

Edo Kozorog

02 BL Bled

Ljubljanska c. 19, 4260 Bled

Andrej Gartner

02 BL Bled – Gozd in voda

Ljubljanska c. 19, 4260 Bled

Andrej Gartner

03 KR Kranj

C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

Vili Potočnik

04 LJ Ljubljana

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Andrej Jeklar

05 PO Postojna

Vojkova 9, 2300 Postojna

Marko Udovič

05 PO Postojna – LIFE

Vojkova 9, 2300 Postojna

Špela Habič

06 KO Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

mag. Tomaž Devjak

07 NM Novo Mesto

Gubčeva 15, 8000 Novo Mesto

mag. Andrej Kotnik

08 BR Brežice

Ulica bratov Milavcev 61, 8250 Brežice

Boris Bogovič

09 CE Celje

Ljubljanska c. 13, 3000 Celje

Andrej Strniša

10 NA Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

mag. Vid Preložnik

11 SG Sl. Gradec

Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

Branko Gradišnik

12 MA Maribor

Tyrševa 15, 2000 Maribor

mag. Ljubo Cenčič

13 MS Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota

Danilo Belak

14 SE Sežana

Partizanska 49, 6210 Sežana

mag. Janez Zafran

00 CE Ljubljana

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Dragan Matijašić

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: busole kompaktne.
3) Obseg ali količina:
1. busola kompaktna – 27 kosov,
2. gumijasti ščitnik za busole – 9 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: busole zrcalne.
3) Obseg ali količina:
1. busola zrcalna – 6 kosov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: padomeri.
3) Obseg ali količina:
1. padomer – 15 kosov.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: višinomeri.
3) Obseg ali količina:
1. višinomer za merjenje višin dreves
(brez merilne letvice) – 6 kosov.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: prirastni sveder.
3) Obseg ali količina:
1. prirastni sveder – 4 kosi.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: metri – sekaški.
3) Obseg ali količina:
1. meter vzmetni sekaški 20 m – 9 kosov,
2. rezervni trak za vzmetni meter – 12
kosov.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: metri – geodetski.
3) Obseg ali količina:
1. meter 50 m geodetski – 2 kosa.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: razdaljemeri.
3) Obseg ali količina:
1. razdaljemer usmerjeni – 5 kompletov.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: optični dvolomci.
3) Obseg ali količina:
1. optični dvolomec K2 – 12 kosov.

Sklop št. 10
2) Kratek opis: digitalni fotoaparat.
3) Obseg ali količina:
1. digitalni fotoaparat – 12 kosov,
2. digitalni SLR fotoaparat – 1 kos.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: stojala.
3) Obseg ali količina:
1. stativ za busolo – 1 kos.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: merilne vrvice.
3) Obseg ali količina:
1. merilna vrvica 50 m – 8 kosov.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: premerke.
3) Obseg ali količina:
1. premerka 50 cm – aluminijasta – 2
kosa,
2. premerka 60 cm – aluminijasta – 28
kosov,
3. premerka 80 cm – aluminijasta – 42
kosov,
4. premerka 80 cm – lesena – 2 kosa,
5. premerka 80 cm – aluminijasta – 5
kosov.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: altimeter.
3) Obseg ali količina:
1. altimeter – analogni – 4 kosi.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: zadirači.
3) Obseg ali količina:
1. zadirač – 10 kosov.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: GPS.
3) Obseg ali količina:
1. GPS – 12 kosov,
2. GPS – 20 kosov,
3. GPS – 28 kosov,
4. GPS – 10 kosov,
5. GPS – 2 kosa,
6. zunanja antena – 57 kosov.
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Sklop št. 17
2) Kratek opis: trak za premer drevesa
5 m (Π – meter).
3) Obseg ali količina:
1. trak za premer drevesa 5 m (Π – meter) – 9 kosov.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: kurvimetri.
3) Obseg ali količina:
1. kurvimeter digitalni – 4 kosi.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: daljnogled.
3) Obseg ali količina:
1. daljnogled – 4 kosi.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: ročni kalkulator.
3) Obseg ali količina:
1. ročni kalkulator – 35 kosov.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: merilec razdalj na nitko.
3) Obseg ali količina:
1. merilec razdalj na nitko – 4 kosi.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: trasirka.
3) Obseg ali količina:
1. trasirka – 1 kos.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: ploščica za izmero temeljnice.
3) Obseg ali količina:
1. ploščica za izmero temeljnice – 20
kosov.
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: 428
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
in drugo 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancija.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR, št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 975. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do 9. ure
ali 19 dni od dneva odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 9.30; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-281/2006/5
Ob-22194/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo policijskega helikopterja za nadzor državne meje, št.
430-281/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: lokacija naročnika
– Letalska policijska enota (LPE 130J), Brnik, Slovenija.
Šifra NUTS SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava namensko opremljenega policijskega helikopterja za nadzor državne meje ter izvedba šolanja oseb naročnika za predmetni
helikopter. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.31.00.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: �����
predmet naročila je 1 namensko opremljen helikopter. Zahteve glede količine opreme so
podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.800,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 9. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku, izjava banke,
da bo ponudniku izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, ki bo pokrivala najmanj
zahtevani garancijski rok.
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 uspešnem končnem prevzemu
helikopterja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru,
da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni
akt o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
tehnični opis ponujenega helikopterja in terminski plan aktivnosti za dobavo helikopterja.
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: 430-281/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Številka obvestila v UL: 2006/s037-010041
z dne 7. 4. 2006.
Številka obvestila v UL: 2006/s045-012060
z dne 28. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 11. 9. 2006 do 11. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43028106, 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: 12. 9. 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: 13. 9.
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 vročiti 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
– PSF0522.
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 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.
Glede na ocenjeno vrednost javnega naročila morajo ponudniki v skladu s 55.c členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS št.
36/04 – ZJN-1-UPB1) do zgoraj navedenega roka Državni revizijski komisiji za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
cesta 54, 1000 Ljubljana, posredovati kopijo celotne ponudbe v zaprti kuverti ter posredovati na naročnikov naslov potrdilo o

na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ��������������������������������������
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih
šestih mesecih do vštevši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne
sme izkazovati negativnega mnenja (negativno mnenje revizijskega poročila pomeni
izločitev ponudnika);
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani AJPES-a, od katerih BON
2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.
– Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
– Originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o
povprečnem mesečnem stanju sredstev
na transakcijski račun za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
III.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: 410-162/2006-5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.

predložitvi kopije ponudbe Državni revizijski
komisiji.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 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:
28. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22243/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, internetni naslov: �����������������
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za zaščitno, reševanje in civilno obrambo, Linhartova 13,
1000 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/301092.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ročno orodje za reševanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča Civilne zaščite
Mestne občine Ljubljana v Rojah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazila: redni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti

Stran

Stran

6322 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zaščito in reševanje, Linhartova 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.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje uporabo 84. člena Zakona o javnih
naročilih za posamezna orodja vsebovana v
zabojniku in zabojnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-22253/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
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:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava hladilnega agregata na
oddelku za otroške bolezni.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
Šifra: NUTS: SI002.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava obstoječega hladilnega agregata z novim.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29231320.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost brez DDV: 30,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavna do 14. 4.
2007,
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti,
3. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 75-dnevni plačilni rok
od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
5. potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2). Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava o zagotavljanju dobave in montaže razpisanih vrst in količin opreme, opredeljene v prilogi (PZR - Vgradnja absorpcijskega hladilnega agregata za oddelek
pediatrije) razpisne dokumentacije;
2. izjava o nudenju 75 dnevnega plačilnega roka od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne
izstavitve računa;
3. izjava o zagotavljanju izvedbe celotne investicije v roku 90 dni od sklenitve
pogodbe;
4. izjava o zagotavljanju, s strani proizvajalca oziroma proizvajalcev, pooblaščen in
usposobljen servis za vso dobavljeno opremo. Ponudniki morajo predložiti potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in usposobljeni
za servisiranje ponujene opreme;
5. izjava o zagotavljanju dobave rezervnih delov še najmanj deset let po izteku
garancijske dobe;
6. izjava o zagotavljanju odzivnega časa
servisa največ 10 ur po prejemu obvestila
ter maksimalno 24 ur za dobavo rezervnih
delov in odpravo napak;
7. izjava o zagotavljanju šolanja in usposabljanja naročnikovega strokovnega osebja za pravilno uporabo vse dobavljene in
montirane opreme;
8. izjava o zagotavljanju najmanj 12 mesečne garancije za vsa izvedena dela in

vgrajeno opremo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: 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: 12. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 6.000
SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
00386/2/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je treba vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Hladilni agregat.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 14. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 9.
2006 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-22260/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: Mag. Tomaž Seljak,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-24-334, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
www.izum.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IZUM, kontaktna oseba: Slavko
Šerod, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331, faks 02/25-26-336,
elektronska pošta: slavko.serod@izum.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IZUM, kontaktna oseba: Brigita
Adorjan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331, faks 02/25-26-336,
elektronska pošta: brigita.adorjan@izum.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: IZUM,
kontaktna oseba: Brigita Adorjan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-26-336, elektronska pošta: brigita.adorjan@izum.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN01/2006-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. 2 kosa računalniški strežnik, ki podpira operacijske sisteme OpenVMS, Unix,
Windows,
2. 1 kos računalniški strežnik, ki podpira operacijski sistem Windows,
3. 2 kosa stikala za diskovno polje
SAN,
4. 1 kos knjižnica za diskovno polje
SAN s tračnimi enotami,
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5. 1 kos nadgradnja obstoječe knjižnice za diskovno polje SAN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: IZUM, Prešernova 17,
2000 Maribor.
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, ki je brezplačna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 7. 2006, konec 23. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
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, ki je
brezplačna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: do 19. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 10. uri; IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
IZUM

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– rok dobave literature po izidu,
– marža,
– on-line dostop.
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01100-6030708574.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Ob-22269/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Uroš Uranič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektron-

ska pošta: uros.uranic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ekonomska fakulteta, kontaktna
oseba: Irena Otrin, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-92-600,
faks 01/58-92-698, elektronska pošta: irena.
otrin@ef.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za dobavo tuje strokovne literature za Centralno ekonomsko knjižnico Univerze v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
48,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– potrdila o izpolnjevanju pogojev finančnega zavarovanja (bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT
in izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(če je potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– izjava, da ponudniku ni dokazana huda
strokovna napaka.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke,
– potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranih
poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih,
– najmanj 3 reference, ki se nanašajo na
dobavo tuje strokovne literature slovenskim
knjižnicam v višini 15,000.000 SIT letno za
posamezno knjižnico,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dobavi vsega zahtevanega
blaga za čas 3 let,
– ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

Stran

Št. 430-295/2006/4
Ob-22281/06
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 nabavo strežniškega
sistema, št. 430-295/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je nabava strežniškega sistema, ki zajema strojno
opremo, programsko opremo, namestitev, konfiguracijo (ki zajema tudi virtualizacijo sistemov in prenos podatkov) in
zagon sistema v celoti ter izvedba izobraževanja. Predmet javnega razpisa je tudi
premestitev obstoječih strežnikov na
strežniške rezine (Windows 2003, Linux),
oziroma virtualizacija sistemov (NT4) in
prenos podatkov. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00–9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi predmet javnega naročila v celoti.
Opis in okvirne količine posameznih artiklov
oziroma opreme, ki je predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
141,666.666,67 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, izstavljenega na podlagi potrjenega dokumenta (zapisnika) o uspešnem prevzemu opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– poročilo pooblaščenega revizorja.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– podatke o kadrih,
– tehnično specifikacijo/dokumentacijo.
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: 430-295/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
77/21039 z dne 21. 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: 12. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43029506, 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: 13. 9. 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: 14. 9.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali
pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko

ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem
ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se
izjava, podana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, šteje za izjavo, dano pod
prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 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:
28. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22342/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod IRCKON – Industrijsko razvojni center
za konfekcijsko industrijo, kontaktna oseba: Peter Janič, Ulica XIV. divizije 14, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/427-44-08, faks
03/548-19-67, elektronska pošta: peter.janic@zavod-irckon.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod IRCKON, kontaktna oseba: Peter Janič, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/427-44-08, faks 03/548-19-67, elektronska pošta: peter.janic@zavod-irckon.si.
����������������������������
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod IRCKON, kontaktna oseba: Peter Janič, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/427-44-08, faks 03/548-19-67, elektronska pošta: peter.janic@zavod-irckon.si.
����������������������������
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
IRCKON, kontaktna oseba: Peter Janič, Ul.
XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/427-44-08, faks 03/548-19-67, elektronska pošta: peter.janic@zavod-irckon.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krepitev raziskovalne in tehnološko razvojne infrastrukture tekstilne industrije
Slovenije (TRITIS) – Programska oprema
za 3D oblikovanje prodajnih mest in analizo prodaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metlika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.13.10-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– programska oprema za 3D oblikovanje
prodajnih mest in analizo prodaje – designer
1 kom;
– programska oprema za 3D oblikovanje
prodajnih mest in analizo prodaje – pregledovalnik 2 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudnikove cene;
– garancija za dobro izvedbo del v višini
10% od ponudnikove cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 100%
pogodbenega zneska plača naročnik v roku
8 dni po potrjenem delovanju programske
opreme. Račun mora ponudnik izstaviti najkasneje do 2. 10. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari, v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti);
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
(b) potrdilo davčnega urada o poravnanih davkih in prispevki;
(c) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
(d) potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– donosnost kapitala v zadnjih treh letih;
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke /UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca.

natančne lokacije so navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.22.43.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in vgradnja 36 kom DEA vtičnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe 2,500.000
SIT, po sklenitvi pogodbe bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
– 10% pogodbene vrednosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
– 8% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejetem računu, brez predplačil; pogoji
in način plačevanja je opredeljen 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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
42. člena ZJN 1 in 42.a člena ZJN 1, ki so
natančneje opisani v razpisni dokumentaciji,
oziroma točkami 5.1. in 5.2. razpisne dokumentacije z ustreznimi prilogami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: na podlagi 41. člena ZJN 1, natančneje
so opisani v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s
točko 5.2.a), b) razpisne dokumentacije in
prilogami.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s točko 5.2. c), d), e)
in g) razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je plačljiva, če jo ponudnik
zahteva v papirni obliki; plača se na TR
06000-1112292412 pri Banki Celje, dokumentacija, poslana v elektronski obliki, je
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno; predstavniki ponudnikov morajo predložiti pooblastilo.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o 10 najpomembnejših referencah v zadnjem letu;
– odzivni čas servisa, vključujoč dobavo
ključnih rezervnih delov za ponujene sisteme;
– opis tehnične podpore, vključujoč protokol tehnične podpore (navesti postopke in
kontaktne osebe v primeru zahteve za podporo) s kratkim opisom lokalne podpore.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 14. uri; Zavod IRCKON, Ulica XIV. divizije 14, 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: da; Phare program krepitev izbranih
tehnoloških centrov, proračunska linija Phare SI2003/004/938.15.05.
Zavod IRCKON – Industrijsko razvojni
center za konfekcijsko industrijo
Ob-22517/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Blanka Primec, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel.
01/300-99-70, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: �������������������������������
komerciala@dars.si,������������
internetni
naslov: DARS.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DARS d.d., izpostava Ljubljana,
kontaktna oseba: Blanka Primec, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., izpostava Ljubljana, kontaktna oseba: Blanka Primec;
komerciala@dars.si,����������������������
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, vložišče, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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: 402/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja dieselsko – agregatskih (DEA) vtičnic pred predori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: predori na AC v RS,
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 10. uri, DARS, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, klena sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dokumentacija se posreduje praviloma po elektronski
pošti. Ponudniki sporočijo zahtevo na naslov
komerciala@dars.si,�������������������
z navedbo svojega
imena in naslova, transakcijskega računa,
davčne in matične številke, ter imena, telefona in elektronskega naslova kontaktne
osebe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-22529/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-355/2004-24.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža učil, laboratorijske
opreme, ter opreme prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dravograd, Osnovna
šola Neznanih talcev 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 36,000.000 SIT (150.225,39 EUR).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 9. 2006, konec
24. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
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;
– 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;
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– 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.
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 organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1 in BON 2;
– samostojni podjetniki: BON-1/SP in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti, ter izpolniti zahteve, določene
v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in
tehničnih specifikacijah za montažo šolske
opreme (dokazila: izjava o seznanjenosti s
tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za šolsko opremo; izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo
naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– reference (devet referenc v zadnjih
treh letih);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
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. najnižja ponudbena cena – 80%,
2. devet referenc v zadnjih treh letih za
podobne storitve – 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: 5. 9. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko dvigne vsak delovnik od
8. do 15. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR:
01225-0100009832 – za razpisno dokumentacijo – Dobava in montaža opreme in učil v
OŠ Dravograd, pri UJP Radlje ob Dravi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 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: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Dravograd

Gradnje
ŠT. 4/2006

Ob-22140/06

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku, št. JNGD04/2006: Izgradnja vodovoda:
oskrba naselij Loka, Lokovina, Klanec, Parož – 1. faza (vrtina K-1/01, črpališče VH
40 m3, vodohran VH 80 m3), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob‑19601/06, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
Cena, pogoji in način plačila ostajajo kot
so objavljeni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 do 14.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 9. uri; v sejni sobi podjetja Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.
Ob-22138/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
je dne 28. 6. 2006, na podlagi 76. in 77. člena Zakona o javnih naročilih – ZJN-1, sprejel odločitev o zavrnitvi vseh prejetih ponudb
v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: prenova stavbe (prostorov) objekta Diagnostika, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006, Ob-10052/06.
Naročnik je zavrnil prejete ponudbe iz razloga, ker nobena ponudba ni bila pravilna
in ker je ponudbena cena presegala višino
zagotovljenih sredstev za predmetno javno
naročilo.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 430/25-17/06

Ob-22393/06

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/06 z dne
23. 6. 2006 za izvedbo JN »Rekonstrukcija
Borovške ceste v Kranjski Gori« po odprtem postopku, je naročnik Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, v skladu z določili
77. člena Zakona o javnih naročilih – uradno
prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 36/04) (v
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nadaljevanju ZJN-1-UPB1), izdal odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb.
Naročnik bo, v skladu s 1. točko tretjega
odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1, oddal javno naročilo po postopku s pogajanji.
Občina Kranjska Gora

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-11/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova trakta A - pritličje, vezna rampa,
ureditev glavnega vhoda v objekt ZD Vič,
Postojnska 24, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Ljubljana - Vič, Postojnska 24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 9. 2006, konec 22. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– mesečne situacije,
– plačilo bo naročnik izvršil v 30 dneh po
zaključku montaže, uspešni primopredaji in
predaji garancije za odpravo, napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– izpolnjena, parafirana in podpisana
pogodba.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava, do bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,

Št. 430-58/2006

Ob-22139/06
Popravek

V javnem razpisu za izvedbo raziskovalno-kaptažno geotermalne vrtine Pusti Gradec (TVPG-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 21. 7. 2006,
Ob‑21009/06 se popravi prva alineja točke
1.1) pod poglavjem III in se pravilno glasi:
»– ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti;«.
Občina Črnomelj
Št. 10/2006

Ob-22282/06
Popravek

V javnem razpisu po odprtem postopku, št. JNGD10/2006: Izgradnja sekundarne
kanalizacije naselij Medlog in Lopata jug,
ki gravitira na kanal RZ 2 Medlog, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob‑21815/06, se spremeni naslednja
točka:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 14. uri; v sejni sobi Mestne občine Celje,
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
Vodovod – kanalizacija
javno podjetje, d.o.o.
Ob-22011/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-540, faks 07/49-90-052,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta:
vilma.zupancic@brezice.si,���������������
internetni naslov: www.brezice.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 335/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celovita obnova gradu Brežice - 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Grad Brežice - Brežice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501-1 , 501-4 , 501-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dela obsegajo: sanacija temeljev, utrditev in sanacija zidov, sanacija vlage, odstranitev armirano betonske cisterne za vino,
ureditev kanalizacije za padavinske vode.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006, konec 31. 7.
2008.
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 letu
2006 se izvedejo dela do 25. 10. 2006 v
višini 166.666 EUR, v letu 2007 do 10. 10.
2007 v višini 229.160 EUR, v letu 2008 do
10. 10. 2008 do končne vrednosti pogodbe.
Rok plačil je 60 dni od prejema posamezne
mesečne situacije. Zneski vsebujejo DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: V razpisni dokumentaciji.
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:
1. cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 14.30; sejna soba Občine Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Občina Brežice
Ob-22017/06
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: Robič Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300‑39‑45, faks
01/300‑39‑37, elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
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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– dokazilo oziroma seznam najpomembnejših naročil v zadnjih 5 letih s potrdili o
dobro opravljenem delu,
– podatki o vodstvenem osebju,
– dokazila za podizvajalce.
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: 25. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 06807011.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2006, do 10.
ure, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova
9, II. nadstropje - uprava.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– predstavniki naročnika,
– predstavniki ponudnika s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. ur, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, II. nadstropje – uprava – 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: 25. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 139/06
Ob-22055/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba:
Kristina Marinič, Trg svobode 23, 5213
Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks
05/398-12-23, elektronska pošta: obcina.
kanal@obcina-kanal.si, internetni naslov:
http://www.obcina-kanal.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja javnega vodovoda Drmota–Zagora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Plave - Drmota in Zagora.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): nova gradnja: distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: po podpisu pogodbe oziroma
uvedbe v delo.
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 višini
5% ocenjene vrednosti naročila, izdano s
strani banke.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60. dan od dneva uradno prejetega računa,
ki je izstavljen po opravljeni storitvi in potrjen
s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnosti, katere predmet je razpis,
– izpis iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima ponudnik dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno,
– potrdilo, ki izkazuje, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen in izjavo
ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in poslovanjem,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom, ki ga izda pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež vtujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v RS,

– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
– izjava ponudnika o izvedbi storitve na
naročnikovih lokacijah,
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– referenčna lista ponudnika s katero izkaže vsaj tri reference, podobne predmetu
tega javnega razpisa in niso starejše od
petih let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236 pri
Banki Slovenija, s pripisom: javni razpis-vodovod Drmota-Zagora.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri postopku odpiranja
ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo
predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 10. uri, Sejna soba Občine Kanal ob
Soči.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Kanal ob Soči
Št. 1145
Ob-22056/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19‑100, faks 04/25-19‑111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208
Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19‑105, faks
04/25-19‑111, elektronska pošta: obcina.
puhar@sencur.si, internetni naslov: www.
sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19‑105,
faks 04/25-19‑111, elektronska pošta:
obcina.puhar@sencur.si,��������������������
internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19‑105, faks 04/25-19‑111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Kulturni dom Voklo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja kulturnega doma
Voklo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Voklo.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 9. 2006, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija Kulturni dom
Voklo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 9. 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: 7. 9. 2006
ob 11. uri, Šenčur.

navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem.
– da je ponudnik ekonomsko, finančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– obrazci BON1, BON 1/P ali BON2 ki
odraža ponudnikovo aktualno stanje,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in
prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– mnenje pooblaščenega revizorja predloženo pred podpisom pogodbe, ki bo potrjevalo da ima ponudnik knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ne starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrjene reference (vsaj ena) o kvalitetno opravljenih tovrstnih kanalizacijskih
objektov, črpališč, v višini vsaj 20,000.000
SIT brez DDV, izdanih s strani naročnikov
(investitorjev), ne starejše od zadnjih petih
let, v originalu ali notarsko overjeni kopiji,
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju
del po vrsti in stopnji izobrazbe,
– navedbo ponudnikovega odgovornega
vodjo del, z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter reference za vsaj en tovrstni objekt v
višini vsaj 20,000.000 SIT brez DDV, pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Šenčur
Ob-22057/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto, kontaktna
oseba: Sonja Kolenc, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-24-80, faks 07/393-25-09, elektronska pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si,�
�����������������������������
internetni naslov: www.komunala-nm.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije za naselje
Srebrniče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srebrniče v Občini Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije za naselje Srebrniče zajema gradnjo kanalov, črpališča in gradnjo
tlačnega voda.
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
2,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednost, bančna 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: rok plačila v 90 dneh po potrditvi mesečne situacije
(90% izplačila), 10% zadržanega zneska se
izplača z virmanom v roku 30 dni po podpisanem zapisniku o uspešno opravljenih
delih.
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 ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov,
ostali v skladu s prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 10. uri, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Komunala Novo mesto
Št. 00201-002/99
Ob-22122/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerkvenjak, kontaktna oseba: Darko Fras, Vito Kraner, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija, tel.
02/729-75-00, faks 02/729-75-04, elektronska pošta: ���������������������������������
obcina@cerkvenjak.si,������������
internetni
naslov: www.cerkvenjak.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: 35205-002/02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Smolinci–Župetinci
I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cerkvenjak, Naselje Župetinci, Smolinci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda Smolinci–Župetinci I. faza
(Odsek 1, PEHD d 125, l=1204m in Odsek
2, PEHD d 110, l=534m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem tehničnem pregledu.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 z 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
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 odločba 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 – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
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.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
zainteresiranim ponudnikom na spletni strani
naročnika: www.cerkvenjak.si, rubrika: »Aktualne vsebine«; »Javni razpis za izgradnjo
vodovoda Smolinci–Župetinci I. faza«.
V.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: do 23. 10. 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: 21. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak, sejna soba /I
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.cerkvenjak.si�
������������������
do vključno 21. 8. 2006. Na tem naslovu
bodo tudi v času javnega razpisa posredovani morebitna dopolnila, popravki, po-

jasnila razisne dokumentacije in druge informacije o javnem naročilu. Morebitna
vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na e-naslov
obcina@cerkvenjak.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Občina Cerkvenjak
Ob-22123/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Zinka Hartman, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/74-15-300, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-312,
faks 02/74-15-331, elektronska pošta:
marinka.vajda@ormoz.si,��������������������
internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.p@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00063/2006 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev nove plinske kotlovnice v
Osnovni šoli Ormož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naselje Hardek.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.21.40-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 503/2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
3,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
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ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposoben,
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj enega dela s področja, ki je
predmet javnega razpisa v vrednosti nad
30,000.000 SIT,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu
Zakona o graditvi objektov,
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji,

– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– kolikor znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio, poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev podizvajalcev in
kooperantov, poročilo ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO,
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Občina Ormož
Ob-22124/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska
9, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-617, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si, internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja hotela in telovadnice v Planici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rateče – Planica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila po priloženi
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
14,000.000 SIT,
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh
po podpisu pogodbe,
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost garancije
mora biti še en dan po izteku garancijskega
roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnaval na način,
ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik) predložijo potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani pristojne izpostave AJPES;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti dovoljenje potrebno (predloži se
dokazilo iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja oziroma ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe oziroma ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Dokument je lahko tudi fotokopija
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P iz katerega bo razvidno, da v
letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja, da
je imel v letu 2005 čisti prihodek od prodaje
večji od ponudbene vrednosti in boniteto
poslovanja za vsak račun, ki ga zanj izdela
poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel izkazanih blokad na nobenem izmed transakcijskih računov;
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) BON 1/SP ali davčna napoved
za leto 2005 potrjeno s strani pristojne izpostave DURS iz katerega bo razvidno, da v
letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja, da
je imel v letu 2005 čisti prihodek od prodaje
večji od ponudbene vrednosti in boniteto
poslovanja za vsak račun, ki ga zanj izdela
poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe oziroma ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Dokument je lahko tudi fotokopija
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).

c) 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 revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) 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 1. 9. 2006.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na račun UJP št.
01100-6030715849, sklic 02/06 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 10. uri, CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 430-516/2006-2
Ob-22125/06
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: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02 ali 031/244-152, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-02, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Boris Hren, Vojkova cesta št. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-02, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 865/06- ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev in obnova skladišča na Zaloški Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zaloška Gorica.
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 in naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2006 in konec
oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom:
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– podatke o finančnem stanju podjetja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– izjavo banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
in bančno garancijo za pravočasno odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – dokazilo o registraciji,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila – potrdilo za opravljanje dejavnosti
ali izjava, da po zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem - potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju
60-dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovni
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del ter razpoložljive
strojne in prevozne kapacitete,
– reference – seznam podobnih del v
zadnjih petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– da ima ponudnik poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov – poročilo pooblaščenega revizorja,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. čl. ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90 točk,
2. garancijski roki – 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 21. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013693.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 28.
8. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 14. uri, Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-01/06-4224
Ob-22126/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si,���������������
internetni naslov: www.ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni v Ljutomeru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovna cona v Ljutomeru
(ob bivšem MTT-ju).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja in ureditev komunalne infrastrukture v
poslovni coni v Ljutomeru (cesta s pločniki,
kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja
se financira iz sredstev naročnika, obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60
dneh od prejema.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 11. uri. sejna soba Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nad
stropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-22127/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-94-00, faks 02/761-94-01,
elektronska pošta: ��������������
info@videm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija Osnovne šole in izgradnja temeljev za vrtec Videm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Videm pri Ptuju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija Osnovne šole Videm in izgradnja temeljev za vrtec Videm.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo pričela izvajati predvidoma 18. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije, z nakazilom na
transakcijski račun 01335-3000000153 za
namen razpisna dokumentacija za JN 6 2006, sklic 00 714100003.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
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: 24. 7. 2006.
Občina Videm
Ob-22128/06
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,����������������������
mojca.dimnik@crna.si.
���������������������
Internetni naslov: http://www.crna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 430-24/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnovitveno vzdrževalna dela na LC
052020/Črna-Javorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Občine Črna
na Koroškem.
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 vsebina razpisane gradnje sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila, ali: začetek 15. 9. 2006 in konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1% od
ponudbene vrednosti,
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za dobro izvedbo posla v višini 2%
od ponudbene vrednosti,

– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za dokazovanje pravnega statusa:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Dokazilo - priloga 1 ponudbe:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo - priloga 2 ponudbe:
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence: odločbo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
izdano na podlagi posebnega predpisa (kot
je npr. 19. člena Zakona o zavodih, 6. člena
Obrtnega zakona ali podobno).
Če zakon, ki določa posebne pogoje za
začetek opravljanja dejavnosti, ki je predmet
razpisa ne obstaja, ponudnik predloži lastno
izjavo, da tak zakon ne obstaja, ter da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Če obstaja zakon, ki določa posebne
pogoje za začetek opravljanja dejavnosti,
ne predvideva pa izdaje odločbe, ponudnik
predloži lastno izjavo, da izpolnjuje posebne
pogoje iz tega zakona za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, čeprav
teh pogojev pred začetkom opravljanja dejavnosti nihče ne preverja.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo - priloga 3 ponudbe:
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
zoper ponudnika ni bil uveden kateri koli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri
ima sedež.
Dokazilo - priloga 4 ponudbe:
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (potrdilo pristojnega sodišča, da
ponudnik ni v stečaju, prisilni poravnavi ali
likvidaciji).
5. Ponudnik 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
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Dokazilo - priloga 5 ponudbe:
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da ima ponudnik poravnane davke.
Pogoji za dokazovanje ekonomske in
finančne sposobnosti:
6. Stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in: v zadnjih 6
mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
Dokazilo - priloga 6 ponudbe:
- Obrazec BON, iz katerega je razvidno
zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca).
Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti:
7. Ponudnik mora izkazati vsaj dve referenci, podobni predmetu javnega naročila
po istovrstnosti in obsegu. Referenci ne
smeta biti starejši od petih let (relevanten
je datum končnega prevzema) pred objavo
razpisa. Referenca šteje za podobno, če
gre za rekonstrukcijo istovrstnega predmeta
javnega naročila (GOl dela – rekonstrukcija
komunalnih vod). Referenca šteje za podobno po obsegu, če je njena vrednost vsaj
enaka vrednosti ponudbe brez DDV;
Dokazilo - priloga 7 ponudbe:
– Če so bili kupci naročniki po ZJN-l,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki
ga izda in podpiše pristojni organ.
– Če kupci niso bili naročniki po ZJN-l,
potrdilo potrdijo ti kupci. Kadar to ni mogoče,
zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
Potrdilo (ali izjava) mora, ne glede na
to, kdo ga izda, vsebovati: datum izvedbe
(obdobje izvajanja od podpisa pogodbe do
končnega prevzema), pogodbeno vrednost
brez DDV, potrdilo dajalca reference, daje
bil predmet naročila dobro oziroma kakovostno opravljen (opravljen skladno s pogodbenimi določili), navedbo kontaktne osebe
dajalca reference in kontaktnega telefona,
kraj izvedenih del, datum izdaje reference
ter podpis dajalca reference.
8. Vodja projekta mora biti redno zaposlen pri ponudniku ter izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del pri Inženirski
zbornici Slovenije. Vodja projekta je že bil
vodja uspešno zaključenega podobnega
projekta (GOl dela – rekonstrukcija komunalnih vod).
Dokazila - priloga 8 ponudbe:
Za dokazovanje redne zaposlitve:
– Kopija pogodbe o zaposlitvi ali kopija
relevantne strani delovne knjižice.
Za dokazovanje usposobljenosti vodje
projekta:
– Ustrezna listina, ki jo izdaja Inženirska
zbornica Slovenije.
Skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši). Izvedbeni rok: 120 dni po
podpisu pogodbe (rok uvedbe v delo je 7

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 Kozminci–Žetale–Rogatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 6260 – R3-689
Kozminci–Žetale–Rogatec.
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. 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

dni po podpisu pogodbe). Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet
in opreme za izvedbo razpisanega posla.
V primeru partnerske (konzorcijske) ponudbe mora biti priložena pogodba o skupnem
nastopanju, iz katere je razvidno najmanj
kdo je poslovodeči partner, preko katerega
se izvedejo plačila in ki v imenu konzorcija
podpiše ponudbo in pogodbo ter kdo od
partnerjev je odgovoren za posamezna dela
v ponudbi.
Dokazilo - priloga 9 ponudbe:
– Posebna dokazila v tej točki niso potrebna (razen pogodbe o skupnem nastopanju
v primeru partnerskih ponudb, ki se priloži
kot priloga 9).
Ponudnik s podpisom ponudbe potrdi, da
se strinja z navedenimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o lokalni samoupravi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
TRR: 01216-0100010176.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2006 ali 37
dni od odposlanja obvestila najkasneje do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006 ob
12.30, Občina Črna na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Črna na Koroškem
Ob-22132/06
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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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 28. 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: 28. 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: 28. 8. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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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: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 85,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22133/06
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 zidov in cestišča R1-210/1106
Sp. Jezersko–Preddvor v km 1,220.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1106 cesta R1‑210
Sp. Jezersko–Preddvor.
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. 12. 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).
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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 28. 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: 28. 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: 28. 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: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 28. 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: 28. 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: 28. 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
106,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-22134/06
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:
zamenjava obstoječe JVO, namestitev
nove JVO, popravilo zidov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1002 cesta R1‑203
Predel–Bovec, odsek 1019 cesta RT-902
Strmec–Mangart, odsek 1058 cesta R1-207
Črni Vrh–Col, odsek 1066 cesta R3-609 Čepovan–Most na Soči.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.31.00-8.

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 29. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2003, 2004, 2005) znaša najmanj v višini enkratne vrednosti njegove ponudbe
(brez DDV) (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo);
– 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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Ob-22145/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/759‑11‑22, faks 01/759‑11‑30, elektronska pošta: andrej.jereb@horjul.si, internetni naslov: www.horjul.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: JNVV 03/06 asfaltiranje
ceste Žažar–Podlipa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje ceste Žažar–Podlipa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žažar–Podlipa.
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 15. 9. 2006, konec 25. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih del v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo in razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti – obrtno dovoljenje
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – Potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– družbe – BON 1
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 90%,
– garancija za izvedena dela – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06 – asfaltiranje
ceste Žažar–Podlipa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2009.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 9. uri, Občina Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul (sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Občina Horjul
Št. 43000-24/2006
Ob-22146/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Darko Čepelnik, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898‑43‑00, elektronska pošta:
darko.cepelnik@sostanj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šifra: 43000-24/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste Heroja Gašperja v Šoštanju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija je cesta Heroja
Gašperja v Šoštanju na odseku od mostu
čez potok Pečovnico do priključka na Koroško cesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina obsega javnega naročila je celotna količina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kot je zahtevano 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 je zahtevano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: Kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: kot je zahtevano v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: kot je zahtevano 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:
Pogoji in način plačila: vpogled ali pridobitev razpisne dokumentacije je mogoč na
naslovu naročnika.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 10.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Občina Šoštanj
Ob-22149/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Damjan Grmek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KT 01/06-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova silosov in sanacija zidov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumetaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KT 01/06-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Kobilarne Lipica: www.lipica.org, pod rubrilko
Kobilarna, javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 13. uri Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana.
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: 27. 7. 2006.
Kobilarna Lipica

– 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 28. 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: 28. 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: 28. 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 78,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-22195/06
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 križišča v Prevojah.
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: 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);
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Ob-22198/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna ose-
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ba: Darko Drole, dig., Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: darko.
drole@ljubljana.si, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Darko Drole,
dig., Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: ����������������������������
breda.erdelja@ljubljana.si,�
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: ����������������������������������
breda.erdelja@ljubljana.si��������
, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: �����������������
www.ljubljana.si�.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
06/322512.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova starega Karlovškega mostu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Karlovški
most.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
starega Karlovškega mostu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 110 delovnih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponujene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo
najmanj 120 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe. Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60. dan od uradnega prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehnič-
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nih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da
je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da 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
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;
– 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);
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2003, 2004, 2005) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti);

– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam tehničnih zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo naročila, ki
izpolnjujejo zahteve, določene v splošnih in
posebnih tehničnih pogojih;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del, ki so predmet javnega naročila;
– reference (dokazilo: potrdila o opravljenih istovrstnih delih, kot je predmet javnega
naročila);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-499/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške
razpisne dokumentacije ponudnik poravnajo z virmanom na transakcijski račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno – predstavnik ponudnika mora imeti pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 28. 7. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-418/2006-3
Ob-22233/06
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:
Tatjana Šuklje, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-33 oziroma
01-306-17-00, faks 01/306-17-01, elektronska pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Tatjana Šuklje, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-33 oziroma
306-17-00, faks 01/306-17-01, elektronska
pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Tatjana Šuklje, Trg MDB 7, II. nadstropje,
soba 201, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-33, faks 01/306-17-01, elektronska pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si��������
�����������������������������������
, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet,
kontaktna oseba: Tatjana Šuklje, Trg MDB
7, II. nadstropje, soba 201 oziroma vložišče soba 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-33, faks 01/306-17-01, elektronska pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
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: številka javnega naročila
06/322140.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev parkovnih površin in komunalne
opreme v Severnem mestnem parku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Severni mestni park,
Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev parkovnih površin in komunalne opreme
v Severnem mestnem parku (preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj vozišče in obrobe, odvodnjavanje, gradbeno – obrtniška
dela, hortikultura, javna razsvetljava in el.
instalacije).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponujene vrednosti (z DDV). Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo del bo moral
predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbenih del ter bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% vrednosti pogodbenih del oziroma
obračunske vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (60. dan
od uradnega prejema situacije).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-418/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak dan med
8. uro in 11. uro. Stroške za pridobitev razpisne dokumentacije je potrebno poravnati
pred prevzemom, in sicer na transakcijski
račun, št. 01261-0100000114, sklic na št.
09000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
Morebitne spremembe oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije bo prevzemnikom posredovana po pošti oziroma osebno
ob prevzemu, kar velja tudi za morebitna
pojasnila oziroma odgovore na vprašanja v
zvezi z razpisno dokumentacijo.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Predstavnik ponudnika, ki se bo udeležil postopka odpiranja mora imeti pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Ljubljana

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 s ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 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 da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež in izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– transakcijski računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih do vševši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila niso bili blokirani ter da je višina
čistih prihodkov od prodaje enaka ali večja
od ponudbene vrednosti (BON 1, BON 2 za
zadnje bilančno obdobje oziroma ustrezno
potrdilo poslovne banke ki vodi ponudnikov
račun) in izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je podal podatke za
vse transakcijske račune, ki jih ima odprte,
– ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe (izjava),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika pravočasno in v celoti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih obveznostih).
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:

Stran

Ob-22240/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna oseba: Stanislav Kristan, Bazoviška cesta 6,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-16-60,
05/731-16-39, faks 05/731-16-50, elektronska pošta: info@kraski.vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 06-02 G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodovod Komen–Gorjansko–Veliki dol
in odcep Nadrožica–Brje–Mejni prehod
Gorjansko.
Etapa Brje 1. del
Razdelilno omrežje in raztežilnik za
naselje Brje pri Komnu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brje pri Komnu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Vodovod Brje pri Komnu.
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Izvedba razdelilnega omrežja in raztežilnika za naselje Brje pri Komnu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela morajo biti zaključena 15. 10.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila, začetek 1. 9. 2006 in/ali konec 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: odškodninska odgovornost za pravočasno dokončanje del, zaradi pravočasnega črpanja
sredstev iz proračuna RS.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dokončanje del do 15. 10. 2006, kot pogoj za
porabo sredstev sofinanciranja nepovratnih
sredstev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah 42. člena ZJN v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
010100-0029191951 Banka Koper.
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: do 31. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: z���������������������
astopnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8.
2006 ob 13. uri, Kraški vodovod Sežana,
Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana.
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: 28. 7. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Ob-22241/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Benedikt, kontaktna oseba: Sabina Šijanec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81, elektronska pošta: ����������������������������
sabina.sijanec@benedikt.si,�
internetni naslov: www.benedikt.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Sabina Brdnik, 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:
Sabina Brdnik, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slo-
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venija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: �������������������
proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus
d.o.o., kontaktna oseba: Sabina Brdnik,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in novogradnja OŠ Benedikt – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela, ureditev okolja ter
dobava in montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Benedikt.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
(GOI), ureditev okolja ter dobava in montaža
opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do konca leta 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo: plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42. člena ZJN-1-UPB1
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 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 predložijo:
– dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v
poslovnem letu 2004 in s katerimi bo doka-

zal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz
razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila
ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Izpolnitev pogojev:
– ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visoke gradnje
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer zgradil je vsaj 2 objekte
visokih gradenj, v vrednosti min 300 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. 300
mio SIT (z DDV).
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 vključno do 4. 9.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091 pri Novi KBM, Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 4. 9.
2006 do 10. ure, na naslovu Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 12. uri, Občina Benedikt, Čolnikov trg 5,
2234 Benedikt, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Benedikt
Št. 466/06
Ob-22244/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(‑e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Stanislav Mrvič (do 25. 8.
2006), Metka Štrajhar (od 26. 8. 2006), tel.
00386/1/369-59-49,
00386/1/369-58-40,
e‑pošta: stanislav.mrvic@gov.si (do 25. 8.
2006), metka.strajhar@gov.si (od 26. 8.
2006), faks 00386/1/369-59-02.
Internetni naslov naročnika: www.kultura.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila za projektiranje in
pridobitev dokumentacije za celoten objekt
gradu Pišece in gradnja za funkcionalno
usposobitev dela gradu Pišece (EŠD 524).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grad
Pišece.
Šifra NUTS: SI F 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je projektiranje
in pridobitev dokumentacije za celoten
objekt gradu Pišece in gradnja za funkcionalno usposobitev dela gradu Pišece
(EŠD 524).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je projektiranje in pridobitev dokumentacije za celoten
objekt gradu Pišece in gradnja za funkcionalno usposobitev dela gradu Pišece (EŠD
524) po načelu »funkcionalni ključ v roke«,
kar obsega zlasti izvedbo naslednjih del:
– izdelava PGD, PZI dokumentacije in
pridobitev gradbenega dovoljenja za celoten objekt,
– prijava gradbišča,
– izvedba gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del v prostorih, označenih v priloženi idejni zasnovi Restavratorskega centra
ZVKDS št. 05/06, maj 2006, s pripadajočim popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (večnamenska dvorana
(80 sedežev) in predavalnica (25 sedežev)
s pripadajočimi sanitarijami in garderobo,
2 razstavna prostora ter nastanitev za 40
oseb in kotlovnica, vse s pripadajočo komunalno opremo),
– zagotovitev in plačilo stroškov koordinatorja varstva pri delu,
– izdelava tehnične dokumentacije (PID
in POV) za izvedena dela,
– zagotovitev projektantskega nadzora.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
250,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek najkasneje 1. 1. 2007, zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– k ponudbi predložiti originalno bančno
ali zavarovalniško garancijo za resnost ponudbe v višini 10% predračunske ponudbene vrednosti (brez DDV), ki je izdana v
skladu z vzorcem, ki je del razpisne dokumentacije;

Vsa predložena dokazila so lahko stara
največ 30 dni, razen če javni razpis ali raz
pisna dokumentacija ne določata drugače.
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila;
Dokazilo: za pravne osebe redni izpisek
iz sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti, ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo izpisek iz Poslovnega registra Slovenije,
ki odraža njegovo zadnje pravnorelevantno
stanje.
– ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano s njegovim poslovanjem ali v zvezi s
podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je
za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrdilo davčnega ali drugega
pristojnega organa države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov;
Dokazilo: obrazec BON-1/P ali potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov TRR (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila
vseh bank).
– ponudnik mora po svojih knjigovodskih
podatkih izkazati, da je do dneva izdaje revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila. V primeru, da ponudbo
oddaja skupina ponudnikov, morajo poročilo pooblaščenega revizorja predložiti vsi
partnerji v skupnem nastopu. V primeru, da
ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem,
se poročilo pooblaščenega revizorja za po-

– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% skupne vrednosti
pogodbe (z DDV). Bančno ali zavarovalniško garancijo v skladu z vzorcem, ki je del
razpisne dokumentacije, mora izbrani ponudnik predložiti najpozneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe;
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% skupne vrednosti pogodbe (z DDV). Bančno ali zavarovalniško
garancijo mora izbrani ponudnik predložiti
ob primopredaji pogodbenih del;
– zavarovanje odgovornosti ponudnika
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
oziroma investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti.
Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police;
– zavarovanje objekta gradbišča in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje
in drugih poškodb. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police ali izjavo,
da bo najpozneje ob začetku del izročil naročniku fotokopijo zavarovalne police, iz katere bo razvidno, da so izvršili zavarovanje
gradbišča, objekta (za ocenjeno vrednost
500,000.000 SIT) in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje in drugih poškodb za čas od začetka del do izročitve
objekta;
– zavarovanje minimalne projektantske
odgovornosti ponudnika. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Ocenjena vrednost javnega razpisa je
250,000.000 SIT brez DDV. Naročnik bo
plačal izvedena dela na podlagi finančnega
in terminskega plana ter potrjenih izvedenih
del na objektu in začasnih mesečnih obračunskih situacij, sestavljenih s strani izvajalca in potrjenih s strani pooblaščenih nadzornikov naročnika do višine 90% pogodbene
vrednosti del. Končno obračunsko situacijo
za preostalih 10% pogodbene vrednosti del
sestavi izvajalec in jo predloži v potrditev
nadzorniku naročnika za izplačilo v 30 dneh
po uspešno opravljeni primopredaji del.
Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema potrjenega računa oziroma
gradbene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano:
V primeru skupine ponudnikov, ki enotno
nastopa na tem javnem razpisu, mora biti
med ponudniki sklenjen pravni akt o skupnem nastopanju na tem razpisu, ki ga je
potrebno predložiti k ponudbi.
Kolikor ponudnik odda ponudbo s podizvajalci, vrednost del, ki jih prevzema ponudnik samostojno (brez podizvajalcev) ne
sme biti manjša od 50% celotne vrednosti
pogodbenih del. Prav tako mora imeti ponudnik s podizvajalci ob oddaji ponudbe že
sklenjene pogodbe o sodelovanju na tem
javnem razpisu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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dizvajalca zahteva le v primerih, ko vrednost
del, ki jih bo na razpisu izvedel podizvajalec,
presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da je v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 vsaj
enkrat izvedel dela na visoki gradnji. Vrednost izvedenih referenčnih del mora znašati najmanj 200,000.000 SIT (brez DDV).
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je
katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji,
s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s
podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli
podizvajalci;
Dokazilo: izpolnjen seznam referenc, za
vsako referenco posebej je potrebno predložiti potrdilo, izdano s strani referenčnih
naročnikov.
– ponudnik mora zagotoviti kadre, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti, in sicer:
1. odgovornega vodjo razpisanih del, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci za odgovornega vodjo del na visoki gradnji v vrednosti
posamično najmanj 200,000.000 SIT (brez
DDV);
2. odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke in najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov ali
univerzitetna izobrazba gradbene ali druge
podobne stroke in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja
kakovosti del, materialov in izdelkov,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
3. odgovornega vodjo priprave projektne
dokumentacije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
vodja priprave projektne dokumentacije,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj eno referenco za pripravo
projektne dokumentacije na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
4. odgovornega vodjo izvedbe gradbenih
del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali višja strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
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– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja izvedbe gradbenih del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
50,000.000 SIT (brez DDV);
5. glavnega delovodjo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– poklicna strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
delovodja,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
50,000.000 SIT (brez DDV);
Dokazilo: seznam vodstvenega osebja
in drugih strokovnih sodelavcev ter seznam
referenc vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev na obrazcu iz razpisne
dokumentacije. Tem obrazcem ponudnik
priloži še: fotokopije spričeval, iz katerih je
razvidna dosežena strokovna izobrazba za
zgornje osebe, fotokopije delovnih knjižic,
iz katerih je razvidna delovna doba za zgornje osebe skupaj z izjavami teh oseb, da
izpolnjujejo pogoj po zahtevanih delovnih
izkušnjah na položajih, za katerega jih prijavlja ponudnik na tem razpisu, fotokopije
potrdil, iz katerih je razviden opravljen strokovni izpit po ZGO‑1 za ustrezne od zgoraj
navedenih oseb, izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije za ustrezne
od zgoraj navedenih oseb, potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti za vse zgornje osebe, potrdilo o
referencah vodstvenega osebja, izdano s
strani referenčnih naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjuje kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št. D/13) ali drugo
potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke
iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne
bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem
obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu
ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.
– ponudnik mora zagotoviti druge kadre,
s katerimi bo sposoben izvesti razpisana
dela;
Dokazilo: tabela števila zaposlenih, predvidenih za ta projekt, s sistemizacijo delovnih mest in kvalifikacijo v letih 2007, 2008.
– ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana
dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni
nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami;

Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik mora biti seznanjen s stanjem objekta, ki je predmete tega razpisa;
Dokazilo: izjava ponudnika o ogledu
objekta.
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. v ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali
drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, itd… na področju, povezanem s
predmetom javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik in podizvajalci niso sodelovali
pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih
delov (drugi odstavek 5. člena ZJN‑1);
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik mora pri pripravi ponudbe
spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 in nasl.).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-98/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Druge prejšnje objave.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 9. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 11. uri; Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupno-
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sti: da; Evropska sredstva strukturnega sklada ESRR v okviru prve prednostne naloge
EPD – ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.3) Dodatne informacije: ogled obstoječega stanja lokacije, objekta, komunalne,
energetske in prometne opreme je obvezen
za vse ponudnike. Izjava o ogledu objekta,
potrjena s strani naročnika (»Videno, pregledano in podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe in izvedbo«), je sestavni del
razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe po načelu »funkcionalni ključ
v roke«. Naročnik organizira ogled objekta
za vse ponudnike dne 30. 8. 2006 ob 11. uri
na lokaciji objekta Grad Pišece. Pooblaščeni
predstavnik ponudnika mora ob ogledu na
kraju samem predstavniku naročnika predložiti pooblastilo ponudnika. V kolikor se
ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel udeležiti ogleda objekta, ki ga v skladu
s prejšnjim odstavkom organizira naročnik,
lahko od naročnika zahteva, da organizira
dodaten ogled. Naročnik bo dodaten ogled
izvedel, v kolikor bo ponudnik izkazal objektivne razloge, zaradi katerih se ogleda ni
mogel udeležiti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
stanislav.mrvic@gov.si�������������������������
, �����������������������
metka.strajhar@gov.si��,
tel. 00386/1/369-59-49; 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: �������������������������
www.kultura.gov.si,������
faks
00386/1/369-59-02.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: pritožba se vlaga v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. Po preteku roka,
določenega za predložitev ponudb oziroma
prijav, ni več mogoče navajati kršitev, ki so
bile znane pred potekom tega roka, pa kljub
temu ni bil vložen zahtevek za revizijo že
pred potekom rok za predložitev ponudb
oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu dodatne
obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
stanislav.mrvic@gov.si,������������������������
metka.strajhar@gov.si,�
�����������������������
tel. 00386/1/369-59-49, 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: www.kultura.gov.si, faks
00386/1/369-59-02.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 7. 2006.
Ministrstvo za kulturo

del razpisne dokumentacije, mora izbrani
ponudnik predložiti najpozneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe,
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne vrednosti pogodbe (z DDV). Bančno
garancijo mora izbrani ponudnik predložiti
ob primopredaji pogodbenih del.
V skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila smejo ponudniki namesto
bančnih garancij predložiti enakovredna zavarovanja pri zavarovalnici.
– Zavarovanje odgovornosti ponudnika
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
oziroma investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti.
Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
– Zavarovanje objekta gradbišča in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje
in drugih poškodb. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police ali izjavo, da bo najpozneje ob začetku del izročil
naročniku fotokopijo zavarovalne police, iz
katere bo razvidno, da je izvršil zavarovanje
gradbišča, objekta (za ocenjeno vrednost
100,000.000 SIT) in opreme za primere požara, poplav, vlomov, kraje in drugih poškodb za čas od začetka del do izročitve
objekta.
– Zavarovanje minimalne projektantske
odgovornosti ponudnika. Ponudnik k ponudbi priloži fotokopijo zavarovalne police.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Ocenjena vrednost javnega razpisa je
350,000.000 SIT brez DDV. Naročnik bo
v letu 2007 zagotovil sredstva do višine
100,000.000 SIT (z DDV), ostala sredstva
pa v letu 2008. Naročnik bo plačal izvedena
dela na podlagi finančnega in terminskega
plana ter potrjenih izvedenih del na objektu
in začasnih mesečnih obračunskih situacij,
sestavljenih s strani izvajalca in potrjenih
s strani pooblaščenih nadzornikov naročnika do višine 90% pogodbene vrednosti del.
Končno obračunsko situacijo za preostalih
10% pogodbene vrednosti del sestavi izvajalec in jo predloži v potrditev nadzorniku
naročnika za izplačilo v 30 dneh po uspešno
opravljeni primopredaji del.
Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema potrjenega računa oziroma
gradbene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano:
V primeru skupine ponudnikov, ki enotno
nastopa na tem javnem razpisu, mora biti
med ponudniki sklenjen pravni akt o skupnem nastopanju na tem razpisu, ki ga je
potrebno predložiti k ponudbi.
Kolikor ponudnik odda ponudbo s podizvajalci, vrednost del, ki jih prevzema ponudnik samostojno (brez podizvajalcev) ne
sme biti manjša od 50% celotne vrednosti
pogodbenih del. Prav tako mora imeti ponudnik s podizvajalci ob oddaji ponudbe že
sklenjene pogodbe o sodelovanju na tem
javnem razpisu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Št. 465/06
Ob-22247/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(‑e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Stanislav Mrvič (do 25. 8.
2006), Metka Štrajhar (od 26. 8. 2006), tel.
00386/1/369-59-49,
00386/1/369-58-40,
e‑pošta: stanislav.mrvic@gov.si (do 25. 8.
2006), metka.strajhar@gov.si (od 26. 8.
2006), faks 00386/1/369-59-02.
Internetni naslov naročnika: www.kultura.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila za projektiranje
in gradnjo po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik
– Pristave (EŠD 8765 in 670) – objekt D in
objekt T (krak B).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grad
Snežnik.
Šifra NUTS: SI F 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je projektiranje in
gradnja (po sistemu »funkcionalni ključ v
roke«) po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik
– Pristave (EŠD 8765 in 670) – objekt D in
objekt T (krak B).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega naročila je projektiranje in gradnja
(po sistemu »funkcionalni ključ v roke«) po
odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta Grad Snežnik – Pristave (EŠD
8765 in 670) – objekt D in objekt T (krak B),
kar obsega zlasti izvedbo naslednjih del:
izdelava PGD, PZI dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt D
in objekt T (krak B) po idejni zasnovi, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, prijava gradbišča, izvedba gradbenih, obrtniških
in inštalaterskih del v prostorih, označenih
v priloženi idejni zasnovi Restavratorskega
centra ZVKDS št. 04/06, maj 2006, s pripadajočim popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zagotovitev in plačilo
stroškov koordinatorja varstva pri delu, izdelava tehnične dokumentacije (PID in POV)
za izvedena dela, zagotovitev projektantskega nadzora.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
350,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek najkasneje 1. 1. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– k ponudbi predložiti originalno bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
predračunske ponudbene vrednosti (brez
DDV), ki je izdana v skladu z vzorcem, ki je
del razpisne dokumentacije,
– k ponudbi predložiti originalno izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% skupne vrednosti pogodbe (z DDV).
Bančno garancijo v skladu z vzorcem, ki je
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vsa predložena dokazila so lahko stara
največ 30 dni, razen če javni razpis ali razpisna dokumentacija ne določata drugače.
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila;
Dokazilo: za pravne osebe redni izpisek
iz sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti, ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo izpisek iz Poslovnega registra Slovenije,
ki odraža njegovo zadnje pravnorelevantno
stanje.
– ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ali v zvezi s
podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva, pristojnega za pravosodje.
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je
za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrdilo davčnega ali drugega
pristojnega organa države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov;
Dokazilo: obrazec BON-1/P ali potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov TRR (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila
vseh bank).
– ponudnik mora po svojih knjigovodskih
podatkih izkazati, da je do dneva izdaje revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila. V primeru, da ponudbo
oddaja skupina ponudnikov, morajo poročilo pooblaščenega revizorja predložiti vsi
partnerji v skupnem nastopu. V primeru, da
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ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem,
se poročilo pooblaščenega revizorja za podizvajalca zahteva le v primerih, ko vrednost
del, ki jih bo na razpisu izvedel podizvajalec,
presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da je v letih
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 vsaj enkrat
izvedel dela na visoki gradnji. Vrednost izvedenih referenčnih del mora znašati najmanj
200,000.000 SIT (brez DDV). Pri skupni
ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli
izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali
skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci
je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel
izvedel sam ali s katerimikoli podizvajalci;
Dokazilo: izpolnjen seznam referenc, za
vsako referenco posebej je potrebno predložiti potrdilo, izdano s strani referenčnih
naročnikov.
– ponudnik mora zagotoviti kadre, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti, in sicer:
1. odgovornega vodjo razpisanih del, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci za odgovornega vodjo del na visoki gradnji v vrednosti
posamično najmanj 200,000.000 SIT (brez
DDV);
2. odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke in najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov ali
univerzitetna izobrazba gradbene ali druge
podobne stroke in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj kot odgovorni vodja zagotavljanja
kakovosti del, materialov in izdelkov,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
3. odgovornega vodjo priprave projektne
dokumentacije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
vodja priprave projektne dokumentacije,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj eno referenco za pripravo
projektne dokumentacije na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
100,000.000 SIT (brez DDV);
4. odgovornega vodjo izvedbe gradbenih
del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna ali višja strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja izvedbe gradbenih del,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
50,000.000 SIT (brez DDV);
5. glavnega delovodjo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– poklicna strokovna izobrazba gradbene ali druge podobne stroke,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
delovodja,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
niso bili kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega razpisa,
– najmanj dve referenci na visoki gradnji
v investicijski vrednosti posamično najmanj
50,000.000 SIT (brez DDV);
Dokazilo: seznam vodstvenega osebja
in drugih strokovnih sodelavcev ter seznam
referenc vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev na obrazcu iz razpisne
dokumentacije. Tem obrazcem ponudnik
priloži še: fotokopije spričeval, iz katerih je
razvidna dosežena strokovna izobrazba za
zgornje osebe, fotokopije delovnih knjižic,
iz katerih je razvidna delovna doba za zgornje osebe skupaj z izjavami teh oseb, da
izpolnjujejo pogoj po zahtevanih delovnih
izkušnjah na položajih, za katerega jih prijavlja ponudnik na tem razpisu, fotokopije
potrdil, iz katerih je razviden opravljen strokovni izpit po ZGO‑1 za ustrezne od zgoraj
navedenih oseb, izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije za ustrezne
od zgoraj navedenih oseb, potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti za vse zgornje osebe, potrdilo o
referencah vodstvenega osebja, izdano s
strani referenčnih naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjuje kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št. D/13) ali drugo
potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke
iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne
bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem
obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu
ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.
– ponudnik mora zagotoviti druge kadre,
s katerimi bo sposoben izvesti razpisana
dela;
Dokazilo: tabela števila zaposlenih, predvidenih za ta projekt, s sistemizacijo delovnih mest in kvalifikacijo v letih 2007, 2008.
– ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana
dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni
nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumen-
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taciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik mora biti seznanjen s stanjem objekta, ki je predmete tega razpisa;
Dokazilo: izjava ponudnika o ogledu
objekta.
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. v ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali
drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, itd… na področju, povezanem s
predmetom javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik in podizvajalci niso sodelovali
pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih
delov (drugi odstavek 5. člena ZJN‑1);
Dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik mora pri pripravi ponudbe
spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-99/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Druge prejšnje objave.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 18. 9. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 9.
2006 ob 11. uri; Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

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 obnovo prostorov dežurnega policista na PP Bežigrad,
št. 430-314/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je obnova prostorov dežurnega policista na PP Bežigrad,
ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. električne inštalacije- jaki tok,
3. električne inštalacije- telekomunikacije,
4. strojne 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 lokaciji PP Bežigrad, Posavskega ulica
3, 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 33,333.334 SIT
brez DDV oziroma 40,000.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v
obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Evropska sredstva strukturnega sklada ESRR v okviru prve prednostne naloge
EPD – ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.3) Dodatne informacije: ogled obstoječega stanja lokacije, objekta, komunalne,
energetske in prometne opreme je obvezen
za vse ponudnike. Izjava o ogledu objekta,
potrjena s strani naročnika (»Videno, pregledano in podatkovno prevzeto za izdelavo ponudbe in izvedbo«), je sestavni del
razpisne dokumentacije in osnova za izdelavo ponudbe po načelu »funkcionalni ključ
v roke«. Naročnik organizira ogled objekta
za vse ponudnike dne 31. 8. 2006 ob 11. uri
na lokaciji objekta Grad Snežnik-Pristave.
Pooblaščeni predstavnik ponudnika mora
ob ogledu na kraju samem predstavniku
naročnika predložiti pooblastilo ponudnika.
Kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov ni mogel udeležiti ogleda objekta, ki ga
v skladu s prejšnjim odstavkom organizira
naročnik, lahko od naročnika zahteva, da
organizira dodaten ogled. Naročnik bo dodaten ogled izvedel, v kolikor bo ponudnik
izkazal objektivne razloge, zaradi katerih se
ogleda ni mogel udeležiti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
stanislav.mrvic@gov.si,������������������������
metka.strajhar@gov.si,�
�����������������������
tel. 00386/1/369-59-49, 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: �������������������������
www.kultura.gov.si,������
faks
00386/1/369-59-02.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: pritožba se vlaga v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. Po preteku roka,
določenega za predložitev ponudb oziroma
prijav, ni več mogoče navajati kršitev, ki so
bile znane pred potekom tega roka, pa kljub
temu ni bil vložen zahtevek za revizijo že
pred potekom rok za predložitev ponudb
oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu dodatne
obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
stanislav.mrvic@gov.si,������������������������
metka.strajhar@gov.si,�
�����������������������
tel. 00386/1/369-59-49, 00386/1/369-58-40,
internetni naslov: �������������������������
www.kultura.gov.si,������
faks
00386/1/369-59-02.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 7. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-314/2006/2
Ob-22252/06
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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;
– 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 30,000.000 SIT;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi
prospektne dokumentacije;
– ����������������������������������������
tehnični opis in tehnične specifikacije
ponujenega blaga.
– certifikati za neprebojna stekla in okvirje – brez drobcev, neprebojna stekla in okvirje z drobci, neprebojni predalnik – podajalnik
pošte, protivlomna stekla in okvirje;
– spričevalo proizvajalca stekla o zvočni
izolirnosti in absorbciji zvoka.
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: 430-314/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43031406, 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 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: 5. 9. 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-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: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22256/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktni osebi: Darja
Lekše in Mojca Zapušek, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-214,
07/81-61-237, faks 07/81-61-210, elektronska pošta: darja.lekse@obcina-sevnica.si,
mojca.zapusek@obcina-sevnica.si, internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: 430-0046/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade sevniškega gradu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
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: do 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije;
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano
vrednost (DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega za zakon a
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– dokazila, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2005 enak ali večji od
150,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj tri dela na podobnih delih
katerih posamična vrednost znaša najmanj
35,000.000 SIT z DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0046/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Darji
Lekše. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID št.
za DDV (dokazilo se lahko pošlje tudi na
faks 07/81-61-210) Vplačilo na TRR Občine
Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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 30. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006 ob
13. uri; sejna soba Občine Sevnica (v pritličju
stavbe desno).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Sevnica
Št. 54/06
Ob-22268/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž.
arh., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/220-15-82, faks
+386/2/251-05-73, elektronska pošta:
matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia, Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-581,
faks 02/25-10-573, elektronska pošta:
matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Ivanka Plavčak,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-582, faks 02/25-10-573, elektronska pošta: ivanka.plavcak@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: MO
Maribor/Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Vladimir Selinšek, ing. gr., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-465, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: vladimir.selinsek@maribor.si.
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: ureditev krožnega križišča
in prestavitev komunalno-energetskih vodov
na Titovi cesti v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
denivelacija in rekonstrukcija voziščne
konstrukcije z vertikalno in horizontalno
prometno signalizacijo, rekonstrukcija
javne mešane kanalizacije, denivelacija
in rekonstrukcija vzhodnega in zahodne-

ga hodnika za pešce in kolesarje, izgradnja AB opornih zidov, prestavitev vodovodnega cevovoda, prestavitev vročevoda, prestavitev nizkotlačnega (0,1 bar) in
visokotlačnega (6,0 bar) plinovoda, prestavitev krajevnega in medkrajevnega TK
voda in CATV omrežja, prestavitev NN
elektro omrežja, izvedba SN elektroenergetskega kablovoda in izvedba protihrupne zaščite.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokalna cesta 243810 Titova cesta od Ptujske ceste, odsek križišča
Ulice Pariške komune, priključek Pobreška
cesta v Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: etapna
gradnja pod prometno obremenitvijo, ocenjena vrednost 400 mio SIT (z 20% DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del,
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, o izdaji nepreklicne garancije v višini
10% pogodbene vrednosti del, za dobro in
pravočasno izvedbo razpisanih del,
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, o izdaji nepreklicne garancije v višini
5% pogodbene vrednosti za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje investicije in plačilni pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt – pogodba – o
skupni izvedbi javnega naročila, oziroma
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da
je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je
predmet naročila, in ki ni starejše od 90 dni
ali notarsko overjeno dokazilo, v primeru, če
je starejše od 90 dni,
– 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,
ki ne sme biti starejše od 90 dni,
– 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, ki ni starejši od 90 dni,
– 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
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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)
mora znašati najmanj v višini trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o
letnih prihodkih),
– da transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu),
– da so poravnane zapadle obveznosti
ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (opremo in mehanizacijo) 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);
– za vodenje gradbišča mora biti imenovan odgovorni vodja del – pooblaščeni
inženir IZS (dokazilo: podatki o vodilnem
tehničnem osebju);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu pri podobnih objektih v zadnjih
petih letih);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
letih pred objavo tega naročila pravočasno izpolniti 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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
ZIM, d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor, št.
25100-9700054187 pri Probanki, d.d., Maribor – s pripisom krožišče Titova cesta.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki osebno prevzamejo vsak delavnik od 8. do 12. ure na
naslovu pooblaščenega razpisovalca, ZIM
zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor. Razpisovalec bo razpisno dokumentacijo vsem, ki bodo vplačali
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stroške – in le-te ne bodo prevzeli osebno
– poslal z redno pošto.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006 ob
13. ure; Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ulica 40, sejna soba/II. 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: 28. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-22283/06
Ali je to naročilo vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sežana, kontaktna oseba: Bojana Kermolj, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-127,
faks 05/73-10-123, elektronska pošta:
druzbene.dejavnosti@sezana.si�����������
, in Majda
Valentinčič, tel. 05/73-10-109, elektronska
pošta: majda.valentincic@sezana.si; internetni naslov: www.sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Sežana, kontaktna oseba: Majda Valentinčič, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-109,
faks 05/73-10-123, elektronska pošta:
majda.valentincic@sezana.si,������������
internetni
naslov: www.sezana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Sežana, kontaktna oseba: Majda Valentinčič, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-109,
faks 05/73-10-123, elektronska pošta:
majda.valentincic@sezana.si�������������
,
internetni
naslov: www.sezana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudb/prijave za sodelovanje: Občina Sežana, kontaktna oseba: Majda Valentinčič,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/73-10-109, faks 05/73-10-123, elektronska pošta: �����������������������������
majda.valentincic@sezana.si,�
internetni naslov: www.sezana.si.
II.1) Del zunanje ureditve med Osnovno
šolo Srečka Kosovela Sežana in objektom
Karsika.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
del zunanje ureditve med Osnovno šolo
Srečka Kosovela Sežana in objektom
Karsika. Pakirišče z obračališčem za šolske avtobuse – namenjeno osnovni šoli
Sežana. Iz parkirišča bo urejen vhod v II.
in III. triado devetletke. Dovoz na parkirišče bo omejen z dvižno rampo.
Parkirišče je del zunanje ureditve Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Osnovne šole
Srečka Kosovela v Sežani.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 naj bi bil izveden v dveh proračunskih
obdobjih z ocenjeno vrednostjo 60,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela morajo biti zaključena do
30. 4. 2007.
II.3) Trajanja javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del 30. 4. 2007.
Uvedba in začetek del 30 dni po sklenjeni pogodbi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica s pooblastilom za izpolnitev – garancija za resnost ponudbe,
– bianco menica za dobro izvedbo del
v času gradnje – varščina v višini 20% ponudbene cene,
– bianco menica s pooblastilom za izpolnitev – garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
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 zahtevah razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po zahtevah razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po zahtevah razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi
in standardi ter normativi veljavni na področju predmeta javnega naročila v EU in
Sloveniji.
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 dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine Sežana, št. 01311-010005909 pri Banki
Slovenije, s pripisom »plačilo razpisne dokumentacije – Zunanje ureditve pri OŠ Srečka
Kosovela v Sežani«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 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. Nivo cen 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 11. uri; Občina Sežana, Partizanska cesta 4, v prostorih male sejne sobe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za

objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Sežana
Ob-22335/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Lido Gržinič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: lido.
grzinic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel.
+386/5/66-46-261.
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: 371-312/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija Cankarjeve ulice v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
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 določena s projektno dokumentacijo
in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek oktober 2006 in/ali konec
1. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
5,000.000 SIT; ponudniki morajo navedeno
bančno garancijo predložiti že v ponudbeni
dokumentaciji; veljavnost bančne garancije
za resnost ponudbe je do 15. 12. 2006;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 2. 5. 2007. Če se med trajanjem izvedbe
pogodbe spremenijo roki za izvedbo del,
kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno
spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati
njena veljavnost. Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi
njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec
za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova
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plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, določeno v 5. členu odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01). Vzorec bančne garancije za dobro
izvedbo del vključuje tudi zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena. Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki
bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete
predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni
izvršil svoje obveznosti. �������������������
Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok,
ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– naročnik bo mesečne račune izplačal
60. dan po prejemu s strani nadzornega
organa potrjenega računa;
– naročnik bo do prehoda Slovenije v
evro območje mesečne obroke plačeval v
slovenskih tolarjih, nato pa v evrih;
– opravljena dela bodo plačana na
sledeči način: v letu 2006 v višini 10,000.000
SIT, v letu 2007 v višini 200,000.000 SIT, ostanek v letu 2008.
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 bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če je bila ponudniku na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika (negativne reference),
5. če ponudnik nima referenc in ne izpolnjuje tehničnih pogojev,
6. če ne predloži poročila pooblaščenega
revizorja,
7. če ponudnik ne predloži izpolnjenih,
podpisanih in žigosanih izjav,
8. ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je ta, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran ter da
predloži poročilo pooblaščenega revizorja,
da ima izpolnjene vse pretekle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo
Cankarjeve ulice v Kopru 317-312/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 15. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2006
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Koper

Dokazila za zgoraj navedene pogoje:
a) Ponudnik mora predložiti obrazec
BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma bank, ki ni starejše od 30
(tridesetih) dni od dneva oddaje ponudb in
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo dokazila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
b) Ponudnik mora v skladu s 6.
členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno poravnanje svojih zapadlih
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
– ponudnik mora predložiti reference:
– da je bil v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje (cesta s
pripadajočo komunalno infrastrukturo) podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
150,000.000 SIT ali pa za vsaj eno gradbeno delo vredno najmanj 300,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj za
eno izvedbo (ostali dve sta lahko ocenjeni z
oceno »dobro«).
Ponudnik mora navesti referenčni objekt
in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno
referenco s strani investitorja-naročnika, ki
je izvedbo ocenil kot pozitivno. Če so bili
naročniki del po Zakonu o javnih naročilih,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki
ga izda in podpiše pristojni organ; če niso
bili naročniki po Zakonu o javnih naročilih,
potrdilo potrdi odgovorni predstavnik
naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve
dela. V potrdilu morajo biti navedena tudi
kakovost izvedenih del in spoštovanje roka
izvedbe. Reference morajo biti predložene
na priloženem obrazcu (obrazec POT-REF
si ponudnik lahko fotokopira).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno pri naročnikih:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal
stalno prisotnost odgovornega vodje del na
gradbišču v času izvajanja del,
– terminski plan realizacije razpisanih del
ter plan uporabe delovne sile in materiala,
– podpisane in žigosane priložene izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-312/2006.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: ����������������
www.dd-ceste.si�.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000428.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zahodna obvoznica Maribor: IV. etapa
med cesto Proletarskih brigad in Streliško cesto od km 2.640 do km 3.620.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zahodna obvoznica Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.21-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: odsek
Maribor – Proletarskih brigad–Streliška cesta od km 2+640 do km 3+620.
Gradbena dela:
– štiripasovna cesta od km 2+640 do km
3+620 v skupni dolžini 980 m (Cesta Proletarskih brigad do Streliške ceste vključno z
krožiščem na Lackovi cesti in krožiščem na
Ilichovi ulici);
– priključek Lackove ceste;
– priključek Ilichove ulice;
– pločniki;
– odvodnjavanje;
– prometna oprema ceste;
– vodnogospodarske ureditve Pekrskega potoka;
– krajinska ureditev;
– objekti:
– most preko Pekrskega potoka,
– podhodi,
– zidovi.
Komunalni in energetski vodi:
– vodovod,
– TK omrežje,
– NN in VN vodi,
– javna razsvetljava,
– KKS omrežje,
– plinovod 0,1 bar, 0,6 bar in 10 bar,
– plinovod,
– CATV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 41,850.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
sofinancerjev v skladu s Sporazumom o sofinanciranju Zahodne obvoznice Maribor IV.
Etapa: Maribor – Proletarskih brigad – Streliška cesta: Mestna občina Maribor, Telekom
Slovenije d.d., Plinarna Maribor d.d., KRS
Tabor d.d., Telekomunikacijski sistem d.d.
in Mariborski vodovod d.d.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– redni izpisek iz sodnega registra;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta);
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC za
sklop I oziroma izgradnja premostitvenih
objektov na AC ali HC za sklop II), v zadnjih
petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave);
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob‑19691/06 z dne 7. 7.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000428.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 25.000 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-22353/06
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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000423.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Lenart–Beltinci, pododsek Sp. Senarska–Cogetinci od km 15+000 do km
24+490, pokriti vkop in predor Cenkova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Beltinci,
pododsek Sp. Senarska–Cogetinci od km
15+000 do km 24+490, pokriti vkop in predor Cenkova.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.40-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Seznam del:
Izgradnja odseka AC Lenart–Beltinci,
pododsek Spodnja Senarska–Cogetinci od
km 15+000 do km 24+490, pokriti vkop in
predor Cenkova, ki zajema:
– predor Cenkova,
– pokriti vkop,
– oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 209,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije, finančnega
kredita Evropske investicijske banke VII in
finančnega kredita/obveznice.
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, potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
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suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo mora odražati zadnje dejansko stanje ponudnika;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo služi kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane. Potrdilo mora odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta) – po obrazcu 5.1 (h) v
Poglavju 10 – Sposobnost;
– 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
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba predora ali pokritega vkopa pri gradnji avtoceste ali HC ali
druge štiripasovne ceste), v zadnjih petih
letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave);
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 24. 2. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000423.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče

1.1.1. Trasa HC, sklop »C«
1.1.2. Priključek Dolga vas
– krak »A«,
– krak »B«,
– krak »C«,
– krak »D«.
1.1.3. Deviacije
1.1.3.1 Deviacije kategoriziranih cest
– deviacija št. 0815-1, 1-1,
– deviacija št. 0815-1, 1-5,
– deviacija št. 0815-1, 1-7.
1.1.3.2 Deviacije nekategoriziranih cest
– deviacija št. 0815-1, 1-2,
– deviacija št. 0815-1, 1-3,
– deviacija št. 0815-1, 1-6,
– deviacija št. 0815-1, 1-8,
– deviacija št. 0815-1, 1-9,
– deviacija št. 0815-1, 1-10,
– deviacija št. 0815-1, 1-11,
– deviacija št. 0815-1, 1-12.
1.1.4. Premostitveni objekti
1.1.4.1 Nadvozi
– nadvoz št. 0815-1,4-1,
– nadvoz št. 0815-1,4-3,
– nadvoz št. 0815-1,4-4.
1.1.4.2 Mostovi
– most št. 0815-1,5-1.
1.1.5. Vodnogospodarske ureditve
– ureditev vodotokov,
– melioracije.
1.1.6. Komunalni vodi
– vodovod,
– elektrovodi,
– feklana kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– telekomunikacijsko omrežje.
1.1.7. Krajinska ureditev
1.1.8. Protihrupna zaščita.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 6 (ponudbeni predračun) in Poglavja
9 (PZR) razpisne dokumentacije.
Ponudniki so pozvani, da predložijo ponudbo za vsa razpisana dela pod točko 1.1.
kot enovito javno naročilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 70,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in obveznic DARS III. in IV.
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:

podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-22354/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: ����������������
www.dd-ceste.si�.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000419.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odsek: AC Lendava–Pince z odcepom
HC na Dolgo vas, Sklop »C« od km 0+460
do km 3+000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek: AC Lendava–Pince
z odcepom HC na Dolgo vas.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. AC Lendava – Pince z odcepom HC
na Dolgo vas, sklop »C« od km 0+460 do
km 3+000
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– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta);
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste) v zadnjih petih
letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave);
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000419.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-22356/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobje, kontaktna oseba:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Franc Leskovšek, Dobje pri Planini 26,
3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-60-34, faks 03/746-60-35, elektronska pošta: obcinadobje@siol.net�
���������������������.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Constructa inženiring, kontaktna
oseba: Jože Vengust, Vrunčeva 7, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel. 03/548-43-63,
041/605-671, faks 03/548-94-51, elektronska pošta: constructa.ingeniring@siol.net.
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: 431-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba gradnje poslovno-stanovanjski objekt za
namene vrtca, knjižnice in štirih stanovanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Naselje Dobje pri Planini,
3224 Dobje pri Planini, Občina Dobje.
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 izvedba gradnje poslovno-stanovanjskega objekta, in sicer za
namene vrtca, knjižnice in stanovanj (GOI
dela) in zunanja ureditev okolja pri navedenem objektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 7. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007 (zaključek del).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 15,000.000 SIT izstavljeno
v skladu z vzorcem garancije z veljavnostjo
najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10
procentov od sklenjene pogodbe vključno z
DDV, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po
sklenitvi pogodbe;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi v višini 10% v višini posla, za katerega
se daje vključno z DDV, ki jo bo izbrani izvajale predložil po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo vršila na podlagi izstavljenih situacij s
strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani
nadzornega inženirja in naročnika. Naročnik bo plačal izvajalcu znesek, naveden v
potrdilu o vmesnem plačilu, v roku 60 dni
po prejemu potrdila o vmesnem plačilu pri
naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za

sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
Način predložitve zgoraj zahtevanih dokazil je določen v 42. členu ZJN-1 in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– BON-1, BON-2, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, ki izkazuje
da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa ni imel blokiranega TRR;
– potrdilo banke o solventnosti;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– podatki iz izkaza poslovnega izida v
obdobju od 1.1 2005 do 31. 12. 2005, potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj s
področja visokih gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve oziroma gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo
vodile izvedbo storitve oziroma gradnje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti in zdravju
pri delu, Pravilnik o minimalnih in tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik
o minimalnih tehničnih pogojih za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj ter gradbene uzance.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. rok izvedbe,
4. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0001/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Uradnem listu RS. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu. Znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Dobje, št.
01354-0100005063 pred dvigom razpisne
dokumentacije, z navedbo naziva in naslova
prevzemnika razpisne dokumentacije in s
pripisom »Razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 10. ure
ali 38 dni od odposlanja obvestila vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 4. 9. 2006
ob 12. uri; sejna soba, občina Dobje, Dobje
pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
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: 28. 7. 2006.
Občina Dobje

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije, virmansko,
na TRR 01000-0100013776. Na dokazilu
o vplačilu mora biti navedena davčna številka pravne osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Občina Razkrižje

Št. 344-04/06-31
Ob-22358/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Razkrižje, kontaktna oseba: Rajko Šimonka, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer,
Slovenija, tel. 02/584-99-00, 02/584-99-12,
faks 02/584-99-01, elektronska pošta: obcinarazkrizje@siol.net, internetni naslov:
http://www.razkrizje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova in razširitev obstoječega asfaltnega vozišča in rešitev odvodnjavanja
meteornih voda na OJP 724 771 Gibina
– državna meja z Republiko Hrvaško, v
skupni dolžini 950 m in širini vozišča 3,0
m + 2 x 0,5 m bankine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Gibina v Občini
Razkrižje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
in razširitev obstoječega asfaltnega vozišča
in rešitev odvodnjavanja meteornih voda na
OJP 724 771 Gibina – državna meja z Republiko Hrvaško, v skupni dolžini 950 m in
širini vozišča 3,0 m + 2 x 0,5 m bankine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 dni od oddaje naročila; začetek 15. 9. 2006 in/ali konec 20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo del, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po Zakonu o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 42. in 42.a člena Zakona o
javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o poravnanih davkih in prispevkih, dokazila o
finančnem poslovanju BON 1, BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojna davčna
uprava, potrdilo poslovne banke, da promet
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija), ter izpolniti vse druge
zahteve, določene v splošnih in posebnih
tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo
javnega naročila, izpolnjena podpisana in
žigosana izjava ponudnika o seznanjenosti
s tehničnimi pogoji in tehnično specifikacijo
za javne ceste.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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Ob-22516/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R2-409/0306 Postojna–Razdrto skozi Hruševje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0306 cesta R2-409
Postojna–Razdrto 409.
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: 45 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
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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 izpol-
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nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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: 22. 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: 22. 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 70,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-22522/06
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)7/498-12-80,
+386(0)7/498-12-75, e-pošta: niko.somrak@
krsko.si, faks +386(0)7/498-12-76.
Internetni naslov naročnika (URL): 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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture
Gorjanske ceste v Kostanjevici na Krki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gorjanska cesta v Kostanjevici na Krki.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja komunalne infrastrukture Gorjanske ceste v Kostanjevici na Krki.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291–4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 33,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
do konca leta 2006.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva;
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60 dan po prejemu
situacij v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
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,
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– 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.
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 (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 28. 8. 2006 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da; 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: 28. 8. 2006 ob 10. uri.
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 28. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 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 in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 7. 2006.
Občina Krško

Št. 06-020-000334

Št.
Ob-22528/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Ivan Ivančič, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58‑36‑300, faks 01/51‑11‑101,
elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni naslov: http://www.apek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 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:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 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: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-4/2006/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova poslovnih prostorov APEK.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 45.21.31.00-4; pomožni predmet, glavni besednjak: 45.35.00.00-5;
50.91.10.00-4; 30.19.10.00-4; 32.50.00.00-8;
45.26.27.00‑8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: rušitvena dela, gradbena
dela, elektro instalacije, strojne instalacije in
računalniška mreža v 2. nadstropju na sedeža naročnika (Stegne 7, Ljubljana).
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: telekomunikacijska oprema.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: pisarniška oprema.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: obnova 1. nadstropja na
sedežu naročnika (Stegne 7, Ljubljana).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 110 dni od roka za oddajo
ponudb.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (skupne) ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 12. 2006 (ponudnik
predloži eno bančno garancijo, ne glede na
koliko sklopov se prijavlja).
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 5% pogodbene vrednosti, z
veljavnostjo 2 leti od dokončnega prevzema projekta.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih 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. za vsak sklop: ponudnik je v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa
uspešno izvedel vsaj tri podobne posle za
sklop, za katerega se prijavlja, pri čemer je
vrednost posameznega posla z DDV bila
vsaj v polovični vrednosti ponudbe z DDV za
posamezni sklop; podoben posel za: sklop
1: gradbeno obrtniška in instalacijska dela
(v nadaljevanju GIO); sklop 2: dobava in instalacija telekomunikacijske opreme; sklop
3: izdelava in montaža pisarniške opreme
oziroma pohištva; sklop 4: GIO;
5. ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet in opreme za izvedbo
razpisanega posla;
6. vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del pri Inženirski
zbornici Slovenije;
7. stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe (seštevek vseh sklopov, za
katere se ponudniki prijavlja) brez DDV in:
v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih
neporavnanih obveznosti;
8. stopnja finančne varnosti: kandidat ima
poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila,
ki ne sme biti starejše od 15 dni od roka za
oddajo prijav (pogoj mora izpolnjevati vsak
izmed partnerjev pri skupnem poslu);
9. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši);
10. izvedbeni rok: za sklop 1: največ
60 dni po podpisu pogodbe (rok uvedbe v
delo je 5 dni po podpisu pogodbe).
Za sklop 2 in 3: največ 15 dni po končani
izvedbi za sklop 1 (od tega 2 dni uvedbe v
delo). Natančni datum izvedbe sklopa 1 je
odvisen od roka za izvedbo ponudnika, ki
bo izbran za sklop 1 in bo določen ob podpisu pogodbe.
Za sklop 4: največ 15 dni po končani
izvedbi za sklop 2 in sklop 3 (od tega 2 dni
uvedbe v delo). Natančni datum izvedbe
sklopa 2 in sklopa 3 je odvisen od roka za
izvedbo ponudnika, ki bo izbran za sklop 1
in bo določen ob podpisu pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil bo naročnik štel, da je s podpisom ponudbe podal izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa glede na veljavno zakonodajo ne potrebuje.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 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 izpolnjevanju pogoja št. 7:
obrazec BON, iz katerega je razvidno zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca) ter razvidno iz obrazca A-4 Prijava.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 8:
mnenje pooblaščenega revizorja, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od roka za oddajo
prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 4: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 5:
ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 6:
listina, ki jo izdaja Inženirska zbornica Slovenije, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogoja ter razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 9:
ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja ter razvidno iz
obrazcev A-7 predračun in A-10 specifikacije ter izpolnjenega popisa del. Ponudnik v
tej točki predloži kataloge/prospekte (lahko
tudi v nem. ali ang. jeziku) s tehničnimi karakteristikami za:· telekomunikacijsko opremo, pisarniško opremo.
Dokazilo o izpolnjevanje pogoja št. 10:
razvidno iz obrazca A-7 predračun.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-4/2006/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih straneh www.praetor.si (rubrika javna
naročila), razen popis del, ki je ponudnikom
na voljo na CD-ju, ki ga dobijo na naslovu
Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana
(po predhodni najavi). Načrti in projektna
dokumentacija so ponudnikom na voljo na
vpogled prav tako na sedežu družbe Praetor
d.o.o., vsak dan od 8. do 12. ure oziroma na
predvidenem sestanku z naročnikom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 110 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 12.30, 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.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izvedel sestanek s ponudniki, kjer si bodo
lahko ogledali obstoječe stanje poslovnih
prostorov ter načrte. Sestanek bo 21. 8.
2006, ob 10. na sedežu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Storitve
Ob-22501/06
Sprememba roka za pogajanja
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Lenart–Maribor III.
etapa ter Lenart–Sp. Senarska II. etapa«
(Ob-19683/06).
Skladno s 25. členom (ZJN-1-UPB1)
spreminjamo rok za udeležbo pogajanj iz
14. 8. 2006 ob 12. uri na 16. 8. 2006 ob 11.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-22502/06
Sprememba roka za pogajanja
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Izvedba zunanje kontrole
kakovosti pri izgradnji AC Vrba–Peračica«
(Ob- 19678/06).
Skladno s 25. členom (ZJN-1-UPB1)
spreminjamo rok za udeležbo pogajanj iz
14. 8. 2006 ob 11. uri na 16. 8. 2006 ob 10.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-22394/06
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15,
Hoče, podaljšuje rok za oddajo javnega naročila za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
vode v Občini Hoče-Slivnica, ki je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 65/06, Ob‑17574/06.
Spremenita se točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do
12. ure.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 21. 8. 2006 ob 13. uri; Občina
Hoče-Slivnica, sejna soba.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 465-08-001/2006-01

Ob-22397/06

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
V skladu s prvim odstavkom 77. člena
Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb.
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za oddajo storitev za izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Velenje v šolskem letu 2006/2007
(naročilo je bilo razdeljeno na pet sklopov),
objavljenem v Uradnem listu EU, št. 94/06
z dne 18. 5. 2006 in Uradnem listu RS, št.
55/06 z dne 26. 5. 2006 so pravočasno, to
je do 3. 7. 2006 do 9. ure, prispele ponudbe
naslednjih ponudnikov:
1. Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje (v nadaljevanju: Izletnik d.d.),
2. Certus avtobusni promet Maribor, d.d.,
Linhartova ul. 22, Maribor (v nadaljevanju:
Certus d.d.),
3. Koratur, d.d., Perzonali 48, Prevalje (v
nadaljevanju: Koratur d.d.).
Ponudbi ponudnikov Izletnik d.d. in
Certus d.d., ne izpolnjujeta vseh zahtev iz
razpisne dokumentacije, zato v skladu z
ZJN-1-UPB1, ponudbi nista pravilni.
Iz navedenega sledi, da je naročnik v
predmetnem javnem razpisu pridobil samo
eno pravilno ponudbo za sklop 5, to je ponudbo ponudnika Koratur d.d., za ostale
sklope pa ni pridobil nobene pravilne ponudbe.
Ker je naročnik pridobil samo eno pravilno ponudbo, tako ni mogel primerjati cene
z ostalimi ponudniki in dejansko pridobiti
ponudnika z najnižjo ceno, ki je bila edino
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika.
Iz tega razloga z izvedbo predmetnega
javnega razpisa ni bilo zagotovljeno temeljno načelo javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe
proračunskega denarja.
Mestna občina Velenje
Ob-22304/06
Popravek
V javnem naročilu po omejenem postopku z okvirnim sporazumom za Nakup povratnih letalskih kart z oznako 430-62/2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z
dne 21. 7. 2006, Ob‑21184/06, se popravijo
naslednje točke:
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:
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., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontak-
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tni osebi: Ajda Čeledin in Jana Habjan,
Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/382-140, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktni osebi:
Ajda Čeledin in Jana Habjan, Aljaževa ulica 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/382-140,
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., kontaktni osebi: Ajda Čeledin in Jana
Habjan, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 041/382-140, elektronska
pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Statistični urad Republike Slovenije

Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
sodelovanje: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bernarda Čas Čeru, v roke: Bernarda
Čas Čeru, e-pošta: ���������������������
sprejemna@velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje prevozov šoloobveznih
otrok v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2006/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj dobave: Mestna občina Velenje.
Šifra NUTS: slo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevozov šoloobveznih otrok
v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2006/2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
– podsklop 1.1. Loke–Šalek–Loke 26 km,
10 otrok,
– podsklop 1.2. Loke–Šalek–Loke 26 km,
17 otrok,
– podsklop 1.3. P. Kozjak Kline–Šalek–P.
Kozjak 37 km, 8 otrok,
– podsklop 1.4. Janškovo selo–Gorica
15 km, 30 otrok,
– podsklop 1.5. Lipje–Bevče–Gorica
16 km, 20 otrok,
– podsklop 1.6. Ožir–Šalek 4 km,
6 otrok,
– podsklop 1.7. Šenbric–Šalek 12 km,
51 otrok,
– podsklop 1.8. Trebeliško–Šalek 6 km,
8 otrok,
– podsklop 1.9. P. Kozjak–Šalek 60 km,
11 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.

Št. 430-0043/2006

Ob-22496/06

Popravek
V javnem razpisu za izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Sevnica za
šolsko leto 2006/2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20737/06, naročnika Občina Sevnica,
se v oddelku III.1.1) Obvezni depoziti in
jamstva črta celotno besedilo in nadomesti
z naslednjim besedilom: bančna garancija oziroma ustrezno finančno zavarovanje
pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti z DDV z
rokom veljavnosti 30. 9. 2006 (če je vrednost ponudbe nad 30 mio SIT), ali menica
z menično izjavo v višini 5% ponudbene
vrednosti z DDV (če je vrednost ponudbe
pod 30 mio SIT), izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije/ menice z menično
izjavo; v oddelku III.2.1.2) Ekonomske in
finančne sposobnosti se črta besedilo druge
alinee in nadomesti z naslednjim besedilom:
bančna garancija oziroma ustrezno finančno
zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti
z DDV z rokom veljavnosti do 30. 9. 2006
(če je vrednost ponudbe nad 30 mio SIT),
ali menica z menično izjavo v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV (če je vrednost
ponudbe pod 30 mio SIT), besedilo tretje
alineje istega oddelka pa se črta.
Občina Sevnica
Št. 43000-22/2006-17

Ob-22498/06

Popravek
V javnem razpisu za obdelavo podatkov
pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih stavb (Ur. l. RS, št. 65 z dne
23. 6. 2006, Ob-17540/06) in popravek objave (Ur. l. RS, št, 73-74 z dne 5. 7. 2006,
Ob‑20254/06) se:
1. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek II: Predmet naročila, točka II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek, kjer se
tekst »začetek 23. 8. 2006, zaključek 28. 6.
2007« zamenja s tekstom »začetek 19. 9.
2006, zaključek 28. 6. 2007«.
2. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in
tehnične informacije, Pogoji za sodelovanje,
točka III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register, kjer se v točki 2. tekst

»Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.«
zamenja s tekstom
»Potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni.«.
3. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in
tehnične informacije, Pogoji za sodelovanje,
točka III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register, kjer se v točki 4. tekst
»Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.«
zamenja s tekstom
»Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni.«.
4. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in
tehnične informacije, Pogoji za sodelovanje,
točka III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost, kjer se v točki 1. tekst
»Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.«
zamenja s tekstom
»Potrdilo naj ne bo starejše od 60
dni.«.
5. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne
in tehnične informacije, Pogoji za sodelovanje, točka III.2.2) Poslovna in finančna
sposobnost, kjer se celotni točki 2. in 3.
(vključno z vsemi tremi alineami in dokazili) črtata.
6. Spremeni Obvestilo o naročilu, Oddelek IV: Postopek, Upravne informacije,
tako da se podaljša rok za oddajo ponudb,
rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo in datum javnega odpiranja ponudb,
in sicer:
Točka IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne
dokumentacije, kjer se tekst »19. 7. 2006«
zamenja s »14. 8. 2006«.
Točka IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje, kjer se tekst
»20. 7. 2006« zamenja s »16. 8. 2006«.
Točka IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb,
kjer se tekst »20. 7. 2006« zamenja s
»16. 8. 2006«.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 6/34-8043

Ob-22518/06
Popravek

V javnem razpisu za predmet naročila
»operater mobilnih telekomunikacij«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
28. 7. 2006, Ob‑21813/06 se v točki III.1.1)
Obvezni depoziti in jamstva, doda besedilo:
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 1,000.000 SIT.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-22100/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Peter Kovač, tel. 03/896-16-46, e-pošta:
peter.kovac@velenje.si,�������������������
faks 03/896-16-56.
Internetni
naslov
naročnika:
www.velenje.si.
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3) Količina ali obseg:
– podsklop 2.1. Podkraj–Pesje–Anton
Aškerc (AA) 36 km, 15 otrok,
– podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče)
(AA) 22 km 40 otrok,
– podsklop 2.3. Andraž–Pesje 22 km,
15 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj)–OŠ Livada
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
60113100.
3) Količina ali obseg:
– podsklop 3.1. Šmart. Cirkovce–Cirkovce–Hrastovec–Livada 36 km, 18 otrok,
– podsklop 3.2. Ložnica–Kote–Laze-Podkraj–Šentilj 44 km, 41 otrok,
– podsklop 3.3. Ložnica–Kavče–Velenje
18 km, 20 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora)–OŠ Livada–CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šolobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
– podsklop 4.1. Prelska – Vinska Gora
26 km, 19 otrok,
– podsklop 4.2. Obirc–Črnova–Vinska
Gora 34 km, 14 otrok,
– podsklop 4.3. Konovo–CVIU 6 km,
1 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Osnovna šola MPT in Livada
in OŠ Šalek in Gustav Šilih–Gorica–Anton
Aškerc
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2006/2007.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
– podsklop 5.1. Graška Gora–Plešivec–
Skale–Velenje 60 km, 55 otrok,
– podsklo 5.2. Pesje-AA 17 km,
48 otrok,
– podsklop 5.3. Vinska Gora–Gorica
24 km, 55 otrok,
– podsklop 5.4. Dolič-Šalek 18 km,
14 otrok,
– podsklop 5.5. Podkraj-Silova-Bundrla-Pirh-križišče-Velenje 24 km, 42 otrok,
– podsklop 5.6. Cirkovce – Hrastovec
– Livada 30 km, 10 otrok.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
Če je odgovor da je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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sklop 1: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica – 2 x 25 sedežni avtobus in 2 x 50 sedežni avtobus:
– podsklop 1.1. Loke–Šalek–Loke 26 km,
10 otrok,
– podsklop 1.2. Loke–Šalek–Loke 26 km,
17 otrok,
– podsklop 1.3. P. Kozjak Kline–Šalek
– P. Kozjak 37 km, 8 otrok,
– podsklop 1.4. Janškovo selo–Gorica
15 km, 30 otrok,
– podsklop 1.5. Lipje–Bevče–Gorica
16 km, 20 otrok,
– podsklop 1.6. Ožir–Šalek 4 km,
6 otrok,
– podsklop 1.7. Šenbric–Šalek 12 km,
51 otrok,
– podsklop 1.8. Trebeliško–Šalek 6 km,
8 otrok,
– podsklop 1.9. P. Kozjak–Šalek 60 km,
11 otrok;
sklop 2: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni
avtobus:
– podsklop 2.1. Podkraj–Pesje–Anton
Aškerc (AA) 36 km 15 otrok,
– podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče)
(AA) 22 km, 40 otrok,
– podsklop 2.3. Andraž–Pesje 22 km,
15 otrok;
sklop 3: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj)–OŠ Livada – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni
avtobus:
– podsklop 3.1. Šmart Cirkovce–Cirkovce–Hrastovec–Livada 36 km, 18 otrok,
– podsklop 3.2. Ložnica–Kote–Laze–
Podkraj–Šentilj 44 km, 41 otrok,
– podsklop 3.3. Ložnica–Kavče–Velenje
18 km, 20 otrok,
sklop 4: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora)–OŠ Livada–CVIU 2 x 25 sedežni
avtobus:
– podsklop 4.1. Prelska–Vinska Gora
26 km, 19 otrok,
– podsklop 4.2. Obirc–Črnova–Vinska
Gora 34 km, 14 otrok,
– podsklop 4.3. Konovo–CVIU 6 km,
1 otrok;
sklop 5: Osnovna šola MPT in Livada in
OŠ Šalek in Gustav Šilih–Gorica–OŠ Anton
Aškerc – 2 x 50 sedežni avtobus:
– podsklop 5.1. Graška Gora–Plešivec–
Skale–Velenje 60 km, 55 otrok,
– podsklop 5.2. Pesje–AA 17 km, 48
otrok,
– podsklop 5.3. Vinska Gora – Gorica
24 km, 55 otrok,
– podsklop 5.4. Dolič–Šalek 18 km,
14 otrok,
– podsklop 5.5. Podkraj–Silova–Bundrla–
Pirh–križišče–Velenje 24 km, 42 otrok,
– podsklop 5.6. Cirkovce–Hrastovec–Livada 30 km, 10 otrok.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 10. 2006, zaključek
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od končne ponudbene vrednosti
(z DDV), bančna garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok za plačilo računa je 30.
dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpis iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Potrdilo davčnega urada, da ponudnik
nima neporavnanih davkov in prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
Dokazilo (licenca) pristojnega organa za
opravljanje prostega cestnega prevoza oseb
v notranjem cestnem prometu.
Posamezni dokumenti morajo odražati
aktualno in resnično stanje, vendar v nobenem primeru ne smejo biti na dan odpiranja
ponudb starejši od treh mesecev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Poročilo pooblaščenega revizorja je
potrebno v primeru, če celotna ponudbena vrednost presega 50,000.000 SIT (brez
DDV).
Podatki o finančnem stanju podjetja (ne
sme biti starejši od enega meseca do dneva
odpiranja ponudbe).
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik mora izkazati pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Podatki o finančni disciplini za pravne
osebe ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred
oddajo ponudbe neporavnane obveznosti v
skladu z Zakonom o davčnem postopku in z
Zakonom o izvršbi in zavarovanju.
Podatki o finančni disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo
izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih
šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe
blokiran transakcijski račun.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjavo o že prevzetih obveznostih (po pogodbah in registriranih voznih redih) za obdobje oktober 2006–avgust 2007 s številom
že angažiranih vozil in voznikov, o razpolaganju z zadostnim številom ustreznih vozil.
Seznam vozil, s katerimi bo ponudnik
izvajal prevoze šoloobveznih otrok v Mestni
občini Velenje, kateremu je potrebno priložiti
za vsako vozilo posebej, dokazilo o starosti
vozil, kar se dokaže s fotokopijo prometnega dovoljenja.
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Seznam voznikov, ki vozijo vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, kateremu je
potrebno priložiti za vsakega voznika posebej, fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): vozila morajo izpolnjevati
vse pogoje po Pravilniku o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04 in spremembe), vozniki pa
po 8. členu zgoraj citiranega pravilnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP – UPB3 – (Uradni
list RS, št. 26/05); Pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04 in spremembe).
Ml.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
465-08-0015/2006-5000.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 9. 2006 ob 15. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 9.
2006 ob 11. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 28/I.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p. p. 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 7. 2006.
Mestna občina Velenje

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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
kate-rem 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 11. uri, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana,
sejna soba št. 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.

Ob-22129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v
Spo-razum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Lidija Vončina, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-09-975, faks 01/30-09-878, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1 1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: Priloga I A- 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 400/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba barvnega aerosnemanja in izdelava digitalnih barvnih ortofoto načrtov
M-1:1000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje avtocest v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7427.40.0.0-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
barvnega aerosnemanja in izdelava digitalnih barvnih ortofoto načrtov M-1:1000.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira storitev iz lastnih sredstev. Plačilo
bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki
je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze-ti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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: 400/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumen-tacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu, se
razpisna dokumentacija v pisni obliki interesentu pošlje po pošti. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št. 06000
– 0112292446. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi v elektronski obliki (PDF) brezplačno, ki bo posredovana interesentu na
njegovo pisno zahtevo, katero pošljejo naročniku na faks 01/300-98-78 ali na e-mail
komerciala@dars.si����������������������
z navedbo naziva javnega naročila!
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Ob-22131/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: mag. Avgust Zavernik in Vinko Kramberger, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-11/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo na območju naselja Lenart v
Slovenskih goricah za obdobje 30 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart – naselje
Lenart v Slovenskih goricah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232142-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dejavnost, ki je predmet javne službe
obsega:
– izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so potrebni za prenos toplotne energije do uporabniških naprav;
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov;
– prodaja toplotne energije uporabnikom
skladno s tarifnim sistemom;
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje
javne službe;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje javne službe;
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– redno vzdrževanje objektov in naprav;
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav;
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega toplovodnega omrežja, vključno z
vsemi objekti in napravami ter registra priključkov na toplovodno omrežje;
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2007 in/ali konec 2037.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka bo moral ponudnik predložiti original garancijo banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,500.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
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:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo vloge).
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
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Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
– da je ponudnik finančno sposoben zagotoviti izgradnjo toplovodnega omrežja in
da predloži program izgradnje objektov in
naprav za potrebe toplotnega ogrevanja;
Dokazilo: izjava ponudnika in program
izgradnje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme.
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal vsaj eno primerljivo dejavnost oskrbe
s toplotno energijo (s pretežno uporabo obnovljivih virov energije);
Dokazilo: izjava ponudnika.
– da ponudnik predloži idejno in organizacijsko zasnovo za izvedbo sistema daljinskega ogrevanja;
Dokazilo: priloga idejna zasnova.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gospodarskih javnih službah; Zakon o varstvu okolja; Odloka o načinu, predmetu in pogojih
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji – za drugo fazo postopka.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-11/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 do
9. 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 ja javno. Pripombe na postopek odpiranja lahko poda le
zakoniti zastopnik ali oseba s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2006
ob 10. uri; Občna Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, sejna
soba 28/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: 25. 7. 2006.
Občina Lenart

Ob-22136/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktni osebi: Stojan Vičič in Andrej Zucchiati, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-31,
05/335-01-35, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: �����������������������������
stojan.vicic@nova-gorica.si,�
andrej.zucchiati@nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Nova Gorica, kontaktna oseba:
Marjan Jug, dipl. inž. grad., Trg E. Kardelja 1, glavna pisarna, soba št. 38/I. nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-33, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
��������������������������
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 354–32/2006–3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je program
opremljanja zemljišč za gradnjo v Mestni
občini Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Nova
Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del takoj po podpisu pogodbe, zaključek do 30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– bančna ali zavarovalniška garancija za
pravočasno in kvalitetno izvedbo naloge v
višini pogodbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran oziroma
vpisan pri pristojnem sodišču oziroma drugemu organu,
– ponudnik mora imeti posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, niti ne sme biti zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen,
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– proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
– ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje z izdelavo programov opremljanja z
najmanj dvema referencama za izdelavo
programov opremljanja,
– ponudnik ne sme izkazovati »negativnih referenc«,
– ponudnik mora predložiti poimenski seznam ključnih kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo javnega naročila,
– ponudnik mora potrditi rok izvedbe, t. j.
do 30. 6. 2007,
– ponudba mora biti veljavna najmanj do
20. 10. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudb,
– za samostojne podjetnike – posameznike – potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada v RS, ki ne sme biti starejši
od 14 dni od datuma oddaje ponudbe,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma drugo
potrdilo iz sodne, upravne ali druge enakovredne evidence,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke ali druge obvezne dajatve, ki
ga izda davčni oziroma drugi pristojni organ
države, kjer ima ponudnik sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe:
– obrazec BON 1/P,
– potrdilo bank-e, pri katerih ima ponudnik odprt-e poslovne račun-e, da v zadnjih
6 mesecih poslovanja, ni imel blokiranega-ih
svojega-ih računa-ov (potrdilo o solventnosti).
Za fizične osebe:
– davčna napoved iz dejavnosti, potrjena
s strani pristojne izpostave DURSa vključno
z bilanco stanja in uspeha,
– potrdilo bank-e, pri katerih ima ponudnik odprt-e poslovne račun-e, da v zadnjih
6 mesecih poslovanja, ni imel blokiranega-ih
svojega-ih računa-ov (potrdilo o solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora predložiti seznam najmanj dveh opravljenih tovrstnih del potrjenih
s strani naročnika s podatki o vrednosti in
datuma izvedbe, od tega najmanj en program opremljanja za celotno občino,
– ponudnik mora predložiti seznam ključnih kadrov, ki bodo vodili izvedbo javnega
naročila s kvalifikacijami in referencami, kot
to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– ostale izpolnjene obrazce iz razpisne
dokumentacije.

Vzhodno Goričko, Ravensko, Goričko obrobje, oddelek: 81a, 33f1, 33d1, 33e1, 3,72b5,
parc. št. skladno z razpisno dokumentacijo,
k.o. skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1: posek označenega drevja, spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno
lesnih sortimentov,
sklop 2: gojitvena dela, varstvena dela,
sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-13/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
predhodno izvedeno na transakcijski račun
pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o urejanju prostora, Uredba
o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka ter predpisi, standardi
in normativi.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. izdelani programi opremljanja,
3. reference projektne skupine.
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: 343-6/95, 354–
32/2006–3.
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: 24. 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 20. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija za odpiranje ponudb in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 13. uri; stavba Mestne občine Nova Gorica – steklena dvorana, 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: 26. 7. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 399/06
Ob-22150/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-13/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22151/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks
01‑436‑12‑28, elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.
si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska
enota Ruše, Šentilj, Južno Pohorje, Boč,
oddelek: skladno z razpisno dokumentacijo,
parc. št. skladno z razpisno dokumentacijo,
k.o. skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1: posek označenega drevja, spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno
lesnih sortimentov,
sklop 2: gojitvena dela, varstvena dela,
sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
predhodno izvedeno na transakcijski račun
pri Banki UJP št.01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22152/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-11/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota Radlje LB, oddelek: 9125, 9167a, 9154,
9155,9123, 9124, 9132, parc. št. skladno s
razpisno dokumentacijo, k.o. skladno s razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-11/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
predhodno izvedeno na transakcijski račun
pri Banki UJP: št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-9/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 399/06
Ob-22153/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-10/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota Celje, Vojnik, Planina, Šentjur, oddelek:
skladno z razpisno dokumentacijo, parc. št.
skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-10/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
predhodno izvedeno na transakcijski račun
pri Banki UJP, št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434‑11‑44, faks 01/436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-9/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota Žalec, Marija Reka, Vransko, Ponikva,
oddelek: skladno z razpisno dokumentacijo,
parc. št. skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-8/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota Litija-Šmartno, Rovte, Hrastnik, Ivančna
Gorica, Kamniška Bistrica, Medvode, Logatec, Bistra - Borovnica, oddelek: skladno
z razpisno dokumentacijo, k.o. skladno z
razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira izvedbo del iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-8/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
predhodno izvedeno na transakcijski račun
pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22156/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-7/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska
enota Sevnica, oddelek: 149b, 64, 74c,
75a, 22b parc št. 287/1, 264, 291/1, 718/1,
1186/9, 1186/12. k.o. Žigrski vrh, Breg, Studenec, Okroglice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira izvedbo del iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-7/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
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elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-6/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska
enota Grčarice, oddelek 66a, 66b, parc. št.
536/4, k.o. Dane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: Najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-6/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

čilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

pridobiti ju je mogoče do: 22. 6. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22158/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska
enota Grintavec, oddelek 140, 148, parc.
št. 346/1 k.o. Željne, parc. št. 2376/3, k.o.
Smuka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Pla-
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Št.399/06
Ob-22159/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: drugo.
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: 1-2-4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska
enota Mozelj, oddelek 44, parc. 4033/1,
k.o. Livold.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
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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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 399/06
Ob-22160/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑434‑11‑44, faks 01‑436‑12‑28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 1-2-3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gozdnogospodarska enota
Struge, oddelek: 37a, 37b, parc. št. 1776/1,
k.o. Kompolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: posek označenega drevja,
spravilo posekanega drevja in prodaja gozdno lesnih sortimentov,
– sklop 2: gojitvena dela, varstvena
dela,
– sklop 3: izgradnja vlak, vzdrževanje
vlak.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
sklop 1, 2 in 3 v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: jo je mogoče vsak
dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri
Banki UJP št.01100-6030960677.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba št. 9.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-22178/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Razvojna agencija Sora, kontaktna oseba: Rok
Šimenc, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/506-02-20, faks 04/506-02-20,
elektronska pošta: info@ra-sora.si����������
�������������������������
, internetni naslov: www.ra-sora.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Razvojna agencija Sora,
kontaktna oseba: Jerneja Klemenčič Lotrič,
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/506-02-20, faks 04/506-02-20, elektronska pošta: info@ra-sora.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Razvojna agencija Sora, kontaktna oseba: Jerneja Klemenčič Lotrič, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/506-02-20, faks 04/506-02-20, elektronska pošta: info@ra-sora.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Razvojna agencija Sora, Spodnji
trg 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
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04/506-02-20, faks 04/506-02-20, elektronska pošta: info@ra-sora.si.
����������������
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 118-047/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poslovno-tehnično sodelovanje pri realizaciji projekta »Ureditev porečja Sore«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občine Škofja Loka,
Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodenje
projektnega teama za realizacijo projekta
Ureditev porečja Sore in vodenje delovne
skupine za tehnični del projekta ter priprava
tehničnih podlag za skupni projekt Ureditev
porečja Sore.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi izstavljenih računov za opravljena pogodbena dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Zahtevani obvezni kriteriji:
1. Dokazila o obveznem izpolnjevanju
pogojev za vodjo projektnega teama, ki
mora biti obenem tudi vodja delovne skupine za tehnični del projekta:
– dokazilo o članstvu v Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), licenca G (priložiti kopijo potrdila Inženirske zbornice Slovenije
o članstvu predlaganega vodje projektnega
teama v IZS, licenca G; dokument ne sme
biti starejši od 60 dni),
– pisno izjavo firme oziroma ponudnika,
da je oseba (predlagani vodja projektnega
teama) zaposlena pri ponudniku ali ima s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju (z žigom firme in podpisom pooblaščenega zastopnika ponudnika,
ki izdaja potrdilo),
– pisne izjave firm, s katerimi oseba (predlagani vodja projektnega teama) dokazuje
zaposlitev v firmah, v katerih je v zadnjih
15 letih pridobila skupno 10 let delovnih
izkušenj iz projektiranja in vodenja oziroma
koordinacije investicij na področju vodovoda, kanalizacije ali čistilnih naprav (z žigom
firme in podpisom pooblaščenih zastopnikov
firm, ki izdajajo potrdilo).
2. Obvezne strokovne reference ponudnika za vodjo projektnega teama, ki mora
biti obenem tudi vodja delovne skupine za
tehnični del projekta:
– vodenje ali koordinacija projektov za
komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija ali čistilne naprave), za katere so bila
uspešno pridobljena nepovratna sredstva iz
državnega proračuna, na podlagi javnega
razpisa RS (predložiti najmanj 1 strokovno
referenco),
– vodenje ali koordinacija projektov za
komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija ali čistilne naprave), za katere so bila
uspešno pridobljena nepovratna sredstva iz
proračuna EU oziroma skladov EU (predložiti najmanj 1 strokovno referenco),

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
Javno odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem ponudb strokovni komisiji predložiti
pisna pooblastila firme oziroma ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 13. uri; Razvojna agencija Sora, Spodnji
trg 2, 4220 Škofja Loka (2. nadstropje).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Razvojna agencija Sora

– vodenje ali koordinacija projektov za
komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija ali čistilne naprave), za katere so bila
uspešno pridobljena sredstva iz Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD) ali Svetovne Evropske banke za obnovo in razvoj
(IBRD) (predložiti najmanj 1 strokovno referenco),
– a) vodja projekta in odgovorni projektant ali revident za izdelavo generalnih rešitev za oskrbo s pitno vodo ali za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda
ali
– b) vodja projekta in odgovorni projektant idejnih projektov, idejnih zasnov, PGD
ali PZI za področje vodovoda, kanalizacije
ali čistilnih naprav;
(predložiti skupno najmanj 3 strokovne
reference iz obdobja od vključno leta 2000
do vključno leta 2006),
– sodelovanje pri izdelavi tehničnega
dela investicijske dokumentacije (dokument
identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova ali investicijski program) za področje vodovoda, kanalizacije
ali čistilnih naprav (predložiti najmanj 1 strokovno referenco iz obdobja od vključno leta
2000 do vključno leta 2006).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti
(priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence v originalu ali kopiji, z žigom firme in podpisom pooblaščenega zastopnika
ponudnika; dokument ne sme biti starejši
od 90 dni),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila (priložiti kopijo
izpiska iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, z žigom firme in podpisom pooblaščenega zastopnika ponudnika),
– 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 (priložiti originalno potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
dokument ne sme biti starejši od 30 dni),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava (priložiti originalni izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence; dokument ne
sme biti starejši od 30 dni).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr.).
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: 118-047/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predhodno plačilo v znesku 30.000 SIT na poslovni račun Razvojne agencije Sora, št.
02024-0089035580, odprt pri Novi Ljubljanski banki, sklic na št.: 118-047/2006.
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Št. 007-07/2006
Ob-22186/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1)Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cankova, kontaktna oseba: Franc
Adanič, Cankova 25, 9261 Cankova, tel.
02/540-93-72, faks 02/540-93-78, elektronska pošta: direktor@obcina-cankova.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: kategorija storitve: 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:05/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Cankova za šolsko leto
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cankova.
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 Cankova za OŠ
Cankova (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: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (42., 42.a in 46. člen ZJN-1).
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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.2) Merila za oddajo:
(A) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (80 točk),
2. garancija (20 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Cankova, št.
01352-0100012533, s pripisom »prevozi šoloobveznih otrok v Občini Cankova«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Cankova,
Cankova 25.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Občina Cankova
Ob-22242/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-617, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si,������������
����������������������������������
internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/06.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za organizacijske enote Planinka, Pliskovica
in Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– OE Planinka – Hočko Pohorje 27, 2311
Hoče;
– OE Pliskovica – Pliskovica, 6221 Dutovlje;
– OE Ankaran – Jadranska 88, 6280 Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Izdelava projektne dokumentacije za OE Planinka;
2. sklop: Izdelava projektne dokumentacije za OE Pliskovica;
3. sklop: Izdelava projektne dokumentacije za OE Ankaran.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo
izbrani izvajalec moral predložiti v 10 dneh
po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva, ko bo naročnik
uradno prejel s strani pooblaščenega inženiringa potrjene račune za opravljeno storitev. Dinamika financiranja je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom, ki v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev ali izvajalcev
v skupni ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list);
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje za
opravljanje te dejavnosti potrebno;
– potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik odgovornih projektantov
za posameznike, ki bodo opravljali dela po
pogodbi;
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi ta-

kega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe oziroma ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Dokument je lahko tudi fotokopija
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P in boniteto poslovanja za vsak
račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel izkazanih blokad na nobenem izmed transakcijskih
računov;
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) davčna napoved za leto
2005, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS in boniteto poslovanja za vsak račun,
ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma
dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih
računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe oziroma ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Dokument je lahko tudi fotokopija
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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: 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na račun UJP, št.
01100-6030715849, sklic 03/06 in potrdilom
o vpisu v register zavezancev za DDV, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred
začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 11. uri; Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

razpisno dokumentacijo – komasacija Motvarjevci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006 ob
12. uri, Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice

Ob-22298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, Moravske
Toplice, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska
pošta: ������������������������������������
obcina@moravske-toplice.si,���������
internetni naslov: �������������������������������
http://www.moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Motvarjevci (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju, idejna zasnova
ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu – k.o. Motvarjevci in v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
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: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT,
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
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: splošni pogoji po 41. do
47. členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 36/04) ter v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran,
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben; ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje in da v zadnjih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca ni imel blokiranega
finančnega računa.
Dokazila
Za pravne osebe: originalen obrazec BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt finančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran,
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti,
– potrdilo sodišča, oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe,
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št.
55/03), Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
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 65%,
2. rok izvedbe 10%,
3. reference ponudnika na primerljivih
delih 10%,
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 5%,
5. kadrovska sestava 10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 462-02/04-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice pri UJP št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, Moravske
Toplice, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska
pošta: ������������������������������������
obcina@moravske-toplice.si,���������
internetni naslov: �������������������������������
http://www.moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Berkovci (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju,
elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat
nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu – k.o. Berkovci in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT,
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

Stran

6372 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

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: splošni pogoji po 41. do 47.
členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran,
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben; ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje in da
v zadnjih šestih mesecih do vštevši datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca ni
imel blokiranega finančnega računa.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalen obrazec BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt finančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran,
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti,
– potrdilo sodišča, oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe,
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št.
55/03), Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
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 – 65%,
2. rok izvedbe – 10%,
3. reference ponudnika na primerljivih
delih – 10%,
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 – 5%,
5. kadrovska sestava – 10%.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 462-02/04-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice pri UJP št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Berkovci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006 ob
12. uri, Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-22392/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-15-59, faks +386/1/478-17-64,
elektronska pošta: gp.gs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/gsv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN:
45002-21372006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve spremljanja odnosa javnosti do
vlade, predsednika vlade, njenih ministrov, njenih potez in vladnih projektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva 20.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 24 anket javnega mnenja,
– 6 conjoint analiz,
– število opravljenih anket v enem merjenju je najmanj 900,
– anketiranje na reprezentativnem in
slučajnem vzorcu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas v mesecih 12.

V skladu z določili 97. člena ZJN-1
naročnik lahko odda javno naročilo storitev
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje
naročilo, če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje
naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem
razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še
niso pretekla tri leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT,
2. potrjen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
30. dan od dneva uradnega prejema računa
– situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri
državi ima sedež;
5. ponudnik v zadnjih šestih mesecih na
dan oddaje ponudbe ni imel neporavnanih
obveznosti oziroma ni imel blokade transakcijskega računa oziroma transakcijskih
računov (če jih ima več);
6. ponudnik ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
naročniki ne smejo sodelovati in naročniku
Komisija za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi sodeloval s ponudnikom, če je
ponudnik uvrščen na seznam;
7. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih storitev na
področju raziskav trga in javnega mnenja v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe;
8. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe po t. i.
conjoint metodi;
9. ponudnik mora zagotavljati:
– izvesti telefonske ankete v največ 3
dneh od naročil(a) naročnika;
– izvesti conjoint analizo v največ 30
dneh od naročil(a) naročnika;
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– zagotavljati opremljenost vseh rezultatov, še posebej križanj in primerjav med
različnimi merjenji z relevantnimi statističnimi
cenilkami;
– navesti konkretno programsko orodje,
ki ga bo uporabljal pri izvedbi:
a) za izvedbo telefonskih anket,
b) za izvedbo conjoint raziskav,
c) za izvedbo conjoint analiz in simulacij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije;
4. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije;
5. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije;
6. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije;
8. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije;
9. izjava – izpolnjen in potrjen obrazec iz
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka:
45002-213/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2006 do 9.
ure – brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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 20. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 10. uri; Generalni sekretariat,Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 27, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije

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 je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 10.000.000 SIT letno
5. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
6. ponudnik zagotovi poslovanje z naročnikom po pogojih, določenimi v splošnem
delu pogodbe (obrazec A-9).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1.izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudnik 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 ponudnika,
ki bo sodeloval pri izvedbi;
Ad 4. Navedba referenc v zahtevanem
času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu
A-4 Prijava
Ad 5. Razvidno iz celotne prijave ponudnika.
Ad 6. Ponudnik to potrdi s podpisom
ponudbe..
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.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: 028/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na internetnem naslovu http://www.mzz.gov.si (rubrika Javna naročila in razpisi pri tej oznaki
razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:, odpiranje
prijav ne bo javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: organiziranje
nakupa letalskih kart se bo izvajalo pisno ali
s pomočjo elektronske aplikacije na način
kot je določen v okvirnem sporazumu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob-22531/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: �������������������������������
info.mzz@gov.si,���������������
internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 028/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje nakupa letalskih kart za
potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije za vse relacije razen
relacije Ljubljana-Bruselj-Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: izvajalec dostavi letalske
karte na naslov Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, praviloma
še isti dan, ko je karta natisnjena. Kolikor to
ni mogoče, mora predhodno obvestiti naročnika. Izvajalec dostavi karte osebno s hitro
pošto ali po kurirju.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino storitev, saj
je količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik
pa se z okvirnim sporazumom zavezuje,
da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki
so predmet tega razpisa, pozval kandidate,
s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden
v okvirnem sporazumu (pogodbi). Okvirni
sporazumi bodo sklenjeni s kandidati, ki
bodo oddali pravilno ponudbo in izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, za obdobje največ
enega leta od podpisa okvirnega sporazuma
(oziroma do porabe sredstev v maksimalni višini 32,8 mio SIT brez DDV oziroma
ustrezne vrednosti v Evrih po uvedbi Evra
v Sloveniji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti prijave ni zahtevano.
Izbrani kandidati bodo morali v 10. dneh
po podpisu pogodbe predložiti podpisano
bianco menico s pooblastilom za izpolnitev
v višini 1,000.000 SIT kot jamstvo za dobro
izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
izstavi račun naročniku po vsaki posamezni
opravljeni storitvi. Rok plačila je 30 dan po
uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22500/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za kabelski pribor – javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 dne 7. 7.
2006, Ob‑19165/06 obveščamo, da je eden
izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za sklop B.
Javno odpiranje ponudb za sklop B se
zato prestavi za nedoločen čas, o čemer
bodo prevzemniki razpisne dokumentacije
pravočasno obveščeni.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.o.o. Maribor
Št 1606/06

Ob-22272/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranim pod
JN 13/06: »Dobava nizkonapetostnih (n.n.)
energetskih kablov in polizoliranih vodnikov
(PIV) – sklop 2 – polizolirani (s.n) vodniki
(PIV)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob‑8470/06 (objava)
brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker
sta bili obe ponudbi nepravilni in naročila
ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 7/42006/2006

Ob-22142/06

Popravek
Naročnik Elektro Celje, d.d. v skladu
s 25. členom Zakona o javnih naročilih
ZJN‑1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) spreminja objavo za javni razpis: blago – kovinsko
oklopljene zračno izolirane celice z dvosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne – 9 kom objavljen v Uradnem listu RS, št.
55 z dne 26. 5. 2006, in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006 v pisni
obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 8. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006 ob
9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Elektro Celje d.d.
Št. 1587/60

Ob-22274/06
Popravek

V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 32/06: »Dobava ADSS op-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tičnega kabla in obešalne opreme za relaciji RTP Domžale – RTP Litija in RP Ivančna gorica – RP Zagradec«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20358/06, se spremenijo naslednje točke:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik se sicer ne spremenijo, vendar bo
naročnik starost dokumentov (garancija
za resnost ponudbe-ne starejša od 120 dni
od odpiranja ponudb, dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti
Davčne uprave RS, v skladu s predpisi RS –
ne starejše od 30 dni od odpiranja ponudb in
BON-1 ponudnika, oziroma če je ponudnik
samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank
o podjetnikovi solventnosti – ne starejša od
30 dni od odpiranja ponudb), presojal glede na novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob‑20358/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 11. 8.
2006 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-22137/06
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., kontaktne osebe:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Črtomir
Kores, Boštjan Lenarčič – za tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Črtomir Kores, Boštjan Lenarčič, tel. 02/22-00-194/191 – 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,

d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela,
pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
telekomunikacijski instrumenti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 20,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2006.
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Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 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, Črtomir Kores
in Boštjan Lenarčič, tel. 02/22-00-194/191
– za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, rok dobave, garancijski
rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/37/2006/TS-TSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2006 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 12.30; Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta
ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Št. 0001734
Ob-22249/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Božidar
Fabjan Valent, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
bozidar.fabjan@geoplin-plinovodi.si,���������
internetni naslov: ���������������������������������
http://www.geoplin-plinovodi.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/37/2006/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zaporne opreme – krogelne pipe
za zemeljski plin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– prirobnična krogelna pipa za ZP (več
deset kosov različnih dimenzij),
– navojna krogelna pipa za ZP (140 kosov različnih dimenzij).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: avgust 2006–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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo;
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
potrebno dovoljenje;
3. ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji kot
40,000.000 SIT.
Ponudnik mora za ponujeno ceno zagotavljati pogoje franko skladišče Geoplin
plinovodi d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora ob dobavi opreme za vso
dobavljeno opremo obvezno priložiti naslednje dokumente:
a) certifikat SIST EN 10204 3.1 ali enakovredno,
b) izjavo o skladnosti z direktivo 97/23/EC
za posamezen tip kr. pip dimenzije nad DN
25 (na plinovodnem sistemu Geoplin plinovodi d.o.o. je dovoljena samo vgradnja
opreme, izvedene po modulu H omenjene
direktive oziroma samo za opremo tlačne
stopnje PN16 vsaj po modulu A1 omenjene
direktive),
c) certifikat za uporabo API monograma
(omenjen certifikat se zahteva samo za proizvajalca opreme, izdelane skladno s standardom API Spec 6D),
d) izjavo o skladnosti z direktivo 94/9/EC
za posamezen tip kr. pipe ali izjavo proizvajalca, da omenjena kr. pipa nima lastnih virov vžiga (Atex certifikat ali enakovredno),
e) navodila za montažo, obratovanje in
vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,
f) ustrezen dokument, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, da ima proizvajalec
opreme, ki je predmet dobave, potrjen in
veljaven sistem zagotavljanja kvalitete po
ISO 9001,
g) podrobno tehnično dokumentacijo
(načrti in razpredelnice ter opisi) o posameznih dobavljenih kosih.
Razen izrecno zahtevanih dokumentov
v slovenskem jeziku, so lahko ostali dokumenti iz točk tehničnih pogojev izdani v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Št. 43/2514/2006
Ob-22254/06
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: Robert Kristan, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: �����������������������������������
robert.kristan@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. 131/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba sistema avtomatskega odkrivanja
in javljanja požara.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekti: RTP Beričevo,
RTP Kleče, RTP Okroglo, RP Hudo, RTP
Selce, RTP Laško, RTP Pekre, RTP Cirkovce in RTP Cerkno.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije za resnost ponud-
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be v višini 5% skupne ponudbene vrednosti
z vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni, od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– garancijski rok za izvedena dela je 24
mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del;
– rok plačila je 60 dni od datuma izdaje
posameznega računa;
– ponudnik mora imeti že postavljen
(inštaliran) sistem za avtomatsko odkrivanje požara v vsaj 3 objektih, kateri so po
ZGO-1-UPB1 v 2. členu opredeljeni kot zahtevni objekti in v vsaj enem elektroenergetskem objektu 110/35/20 kV napetostnega
nivoja ali več, v zadnjih 5 letih. Ponudnik
mora predložiti spisek potrjenih referenc na
priloženem obrazcu. Naročnik bo upošteval
samo odlično ocenjene reference;
– dejanski izvajalec del oziroma njegovi
zaposleni (kateri bodo izvajali dela), morajo
imeti veljaven izpit iz varstva pri delu. Seznam delavcev in dokazna potrdila morajo
biti predloženi v dani ponudbi;
– odgovorni vodja del ponudnika mora
ustrezati zahtevam po ZGO-1-UPB1. Dokazilo mora biti predloženo v dani ponudbi;
– ponudnik mora imeti organizirano 24
urno dežurno/servisno službo, katere odzivni čas je v primeru prijave napake/okvare 4
ure in čas odprave napake 12 ur od prihoda
na objekt, kar potrdi na priloženi izjavi;
– ogled objektov je za ponudnike del obvezen. Ogled bo 16. in 17. 8. 2006 (oba
obrazca potrdila o ogledu objektov, morata
biti priložena v podani ponudbi). 16. 8. 2006
je zborno mesto v RTP Beričevo, ob 8. uri.
Sledi ogled naslednjih objektov: RTP Kleče,
Okroglo in RP Hudo. 17. 8. 2006 je zborno
mesto v RTP Pekre ob 9. uri. Sledi ogled
naslednjih objektov: RTP Cirkovce, Laško
in Selce. Ogled RTP Cerkno ni predviden, je
pa možen po dogovoru, in sicer dne 18. 8.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 131/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun,
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
131/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 1. 9. 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: 28. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 43/2513/2006
Ob-22255/06
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: Igor Loborec in Dušan Kozjek, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: igor.loborec@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. 130/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekti: RTP Beričevo, Okroglo, Kleče, Krško, Podlog, Selce,
Laško, Maribor, Pekre, Cirkovce, Divača,
Pivka, Ilirska Bistrica, Nova gorica, Vrtojba,
Ajdovščina, Tolmin, RP Hudo, OCV Nova
Gorica.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2006.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti
z vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni, od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– garancijski rok za izvedena dela in
opremo je 12 mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del;
– rok plačila je 60 dni od datuma izdaje
posameznega računa;
– sistem se mora integrirati v obstoječ
sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa, ki bazira na bazi Oracle, kot
ga že imamo na ELES-u;
– ponudnik mora predložiti vsaj pet potrjenih referenc s strani naročnikov za sistem
kontrole pristopa in registracije delovnega
časa, ki bazira na bazi Oracle, v zadnjih
petih letih;
– ponudnik mora predložiti certifikat, iz
katerega je razvidno, da je certificiran Oracle partner;
– ponudnik mora predložiti certifikat ISO
9001;
– ponudnik mora v primeru okvare v
času garancije zagotavljati na strojni in programski opremi odzivni čas 2 uri in čas za
odpravo napake 4 ure, kar potrdi na priloženi izjavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 130/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (5.000
SIT + DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na račun, št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 130/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 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: 28. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje avtobusov v garancijski dobi v polmeru največ 15 km od sedeža naročnika,
2. da so vsi ponujeni avtobusi iste blagovne znamke,
3. izjava ponudnika, da bo dobavil potrebne originalne rezervne dele za vzdrževanje avtobusov najkasneje v 5 delovnih
dneh od pisnega naročila,
4. izjava ponudnika, da avtobusi v celoti
izpolnjujejo vse obvezne minimalne tehnične zahteve, navedene v četrtem poglavju
razpisne dokumentacije “Tehnična specifikacija avtobusov«,
5. izjava ponudnika, da bo zagotovil
usposabljanje voznikov in vzdrževalcev avtobusov pred dokončnim prevzemom avtobusov,
6. izjava ponudnika, da zagotavlja garancijski rok za dobavljene avtobuse najmanj 2
leti za celoten avtobus, dodatno pa še:
– 3‑letno garancijo oziroma 300.000 prevoženih kilometrov (kar nastopi prej) za pogonski sklop (motor, menjalnik, prenosnik
moči in zadnja os),
– 14‑letno garancijo proti prerjavenju nosilne konstrukcije,
– 14‑letno garancijo za nosilnost nosilne
konstrukcije avtobusa pri statičnih in dinamičnih obremenitvah, ki nastopajo pri obratovanju na progah LPP,
– 8‑letno garancijo za vodoodporne plošče,
7. izjava ponudnika, da so avtobusi v
redni proizvodnji,
8. izjava ponudnika, da bo v slovenskem
jeziku zagotovil: navodila za voznike, navodila za vzdrževanje vozil, izobraževanje,
servisne informacije še 14 let po dokončnem prevzemu avtobusov, navodila za diagnostiko in poprodajne storitve.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
3. izjava ponudnika, da je dobavni rok
največ 9 mesecev od podpisa pogodbe,
4. izjava ponudnika, da plačilni rok ni
krajši od 30 dni po dokončnem prevzemu
avtobusov,
5. izjava ponudnika o resničnosti podatkov in
6. izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: predhodni razpis; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. tehnična izvedba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06 nakup
avtobusov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006 na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
211, Silva Papež.

Št. 1585
Ob-22284/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Osterman, tel. +386/1/58-22-500, Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-22-500, faks +386/1/58-22-550,
elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/lpp.
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 01/06 nakup avtobusov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 16 mestnih zgibnih avtobusov, 3
primestnih linijskih avtobusov (15m), 3
primestnih linijskih avtobusov in 2 nadstandardnih linijskih avtobusov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.12.11.00-2, dodatni predmeti:
34.12.12.00-3, 34.12.14.00-5.
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: 16 mestnih zgibnih avtobusov, 3 primestni linijski
avtobusi (15 m), 3 primestni linijski avtobusi
in 2 nadstandardna linijska avtobusa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok dobave avtobusov je 9 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih 5 letih pred tem naročilom ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež, oziroma, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal RS tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS oziroma izpis iz poslovnega
registra Slovenije, izdanega pri AJPES-u.
Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P, samostojni podjetnik pa
BON 1/SP iz katerega je razvidno:
– da njegov čisti letni prihodek v letu
2005 presega 1,5 milijarde SIT,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P oziroma BON
1/S niso imeli dospelih neporavnanih obveznosti,
– da sodi gospodarska družba najmanj v
bonitetni razred 3C za leto 2005.
Predloženo dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
2. podatki o solventnosti, izdani od banke, pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Predloženo dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
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Cena: 5.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun št. 03100
1005605502 pri SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za JN
01/06 – »nakup avtobusov« ali na glavni
blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, III.
nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006 do 12. ure;
na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 28. 7. 2006.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Gradnje
Št. 1585/06

Ob-22273/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranim pod
JN 18/06: »Izvedba elektromontažnih del
pri izgradnji RTP 110/10-20 kV Polje, RTP
110/20 kV Radeče in RTP 110 (35)/20 kV
Litija – sklop 1 – izvedba elektromontažnih
del za RTP 110/10-20 kV Polje«, objavljenem v Uradnih listih RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10937/06 (objava) in št. 48-49 z
dne 12. 5. 2006, Ob‑13265/06 (popravek)
brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker
je bilo vseh pet ponudb nepravilnih in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 0002088
Ob-22106/06
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. Ljubljana, kontaktna
oseba: Bojan Kranjec, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Bojan.kranjec@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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/21/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava ograj MRP.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenija: MRP Jesenice,
MRP Kranj I., MRP Podkraj, MRP Opekarna
Novo mesto, MRP Količevo, MRP Hrastnik,
MRP Lendava.
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: zamenjava ograj MRP.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2006 in konec
marec 2007.
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 odškodninske odgovornosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
po fazah izvedbo v dogovorjenem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– kandidat mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– kandidat mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen,
– zoper kandidata ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje kandidatovega poslovanja. Poslovanje kandidata ne sme voditi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek kandidata v
zadnjih 3 poslovnih letih mora biti večji kot
40,000.000 SIT,
– mora imeti za nedoločen čas s polnim
delovnim časom zaposlenega odgovornega
vodjo del (lahko tudi pogodbeno, kar se dokaže s pogodbo o sodelovanju) z najmanj V.
stopnjo izobrazbe gradbene smeri, ki izpolnjuje z ZGO-1-UPB1 predpisane pogoje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– kandidat mora imeti v zadnjih 3 letih
izvedenih vsaj 2000 tekočih metrov ograje karakteristik iz razpisanega tehničnega
opisa,
– kandidat mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom,
– izjava kandidata, da bo naročena dela
pričel izvajati takoj po sklenitvi pogodbe,
– v primeru skupne ponudbe morajo skupni kandidati predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
3.2.) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji
1. faza: reference,
2. faza: cena,
3. rok izvedbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/21/2006/TS-SG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 8. 2006 do
12. ure.
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: 90 dni 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: javno odpiranje ponudb bo naročnik določil v povabilu
za predložitev ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana

Storitve
Št. 0001876
Ob-22103/06
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. Ljubljana,
kontaktni osebi: Marko Širovnik, Dušan Malis, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska
pošta: marko.sirovnik@geoplin-plinovodi.si,�
�������������������������������������
dusan.malis@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/34/2006/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nadgradnja informacijskega sistema GMS z moduli OPZP, »Matching« in
GCS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja informacijskega sistema GMS z moduli
OPZP, »Matching« in GCS.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2006 in konec
marec 2007.
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 odškodninske odgovornosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
po fazah izvedbo v dogovorjenem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– 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,
– ponudnik, podizvajalec ali skupni ponudnik se ne sme nahajati na seznamu
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije,
naročnik ne sme sodelovati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika zadnjih treh poslovnih let mora biti večji kot
160,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo o uspešnem
poslovanju v vseh mesecih leta 2006 do
oddaje ponudbe,

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2006 ob 9. uri v prostorih naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

– ponudnik mora biti prisoten na trgu za
računalniške dejavnosti, ki so predmet razpisa, najmanj 10 let,
– ponudnik mora imeti usposobljena vsaj
2 vodja projektov, zaposlena za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe tehnične smeri z najmanj
5 let delovne dobe kot vodja projekta,
– ponudnik mora imeti najmanj 2 sistemska analitika z najmanj VI. Stopnje izobrazbe, zaposlene za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, z znanjem na področju
sistemske analize ter s 3 letnimi izkušnjami
na podobnih delih,
– ponudnik mora imeti vsaj 3 programerje z najmanj V. stopnjo, zaposlene za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, z
znanjem objektnega programiranja ter s 3
letnimi izkušnjami na podobnih delih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik oziroma njegov podizvajalec
mora imeti za dela, ki so predmet naročanja
v zadnjih 5 letih, vsaj dva realizirana projekta iz podobnih področji, kot so predmet
tega razpisa,
– ponudnik mora sprejeti naročnikovo
zahtevo, da sprejema originalni sistem SCADA, GMoS in GMS ter zahteve, ki sledijo iz
tega: povezljivost, sprejemanje vseh vmesnikov za povezovanje sistemov, sprejemanje standardov povezovanja,
– kolikor tehnična dokumentacija s katero naročnik razpolaga ne bi omogočala ponudniku izvedbo povezovanja z obstoječimi
sistemi, naročnik dovoljuje ponudniku, da se
v fazi izvedbe projekta za dodatna pojasnila
obrne na originalne dobavitelje omenjenih
sistemov,
– ponudnik mora imeti najmanj 1 referenco iz podpore in vzdrževanja sistema GMS
oziroma njemu primerljivemu sistemu,
– ponudnik mora imeti na svoji lokaciji
postavljen računalniški sistem, ki omogoča
razvoj in testiranje programske opreme, ki
je predmet tega razpisa, v sistem GCMoMS
je možno opraviti tudi na naročnikovem informacijskem sistemu, ponudnik pa mora
imeti za tako integracijo ustrezno usposobljene kadre,
– ponudnik mora imeti organizirano servisno službo za odpravo napak na ponujeni
programski opremi,
– vsa ponujena programska oprema
mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
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.2.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
1. cena,
2 rok izvedbe.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/34/2006/UD-ST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2006 do 10. ure.
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Št. 59/2493/2006
Ob-22295/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Kregar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ales.kregar@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«, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-51-11, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava idejne zasnove (IDZ), idejnih
rešitev (IDR), dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijske zasnove, investicijskega
programa (INP), projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), projekta
za razpis (PZR) in projekta za izvedbo
(PZI) za rekonstrukcijo DV 2 x 110 kV
Brestanica-Hudo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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: izdelava idejne zasnove (IDZ), idejnih rešitev
(IDR), dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijske zasnove, investicijskega programa (INP), projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
projekta za razpis (PZR) in projekta za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo DV 2 x 110
kV Brestanica-Hudo, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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5% skupne ponudbene vrednosti 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 je 30 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po prevzemu posameznih storitev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– ponudnik mora imeti vsaj po eno
odlično ocenjeno referenco (na priloženem
obrazcu) za izdelavo investicijskega programa (INP), idejnih zasnov ali idejnih rešitev
(IDZ ali IDR), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekta za razpis
(PZR) in projekta za izvedbo (PZI) za izdelavo visokonapetostnega (110 kV ali več)
daljnovoda, dolžine vsaj 3 km. V primeru,
da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega podizvajalca, ki bo izdelal enega ali
več zgoraj navedenih izdelkov, mora priložiti
odgovarjajočo/e odlično ocenjeno/e referenco/e tudi za slednjega,
– ponudnik mora predložiti dokazila o
ustrezni izobrazbi oseb, ki bodo izvedle razpisano naročilo, in sicer najmanj: 1 oseba
gradbene stroke in 1 oseba elektro stroke,
oba z izobrazbo v skladu z 29. členom ZGO
in vsak z najmanj po eno referenco za izdelavo investicijskega programa (INP), idejnih
zasnov ali idejnih rešitev (IDZ ali IDR), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), projekta za razpis (PZR) in projekta
za izvedbo (PZI) za izdelavo visokonapetostnega (110 kV ali več) daljnovoda, dolžine
vsaj 3 km.
Rok izvedbe je 31. 12. 2009.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– skupna ponudbena cena – (70%),
– potrjene odlično ocenjene reference
kadrov – (20%),
– potrjene odlično ocenjene reference
ponudnika – (10%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
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Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 188/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 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: 6. 9. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Ob-22187/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem/Universita´ del Litorale, kontaktna oseba: Nataša Pasutto,
Titov trg 4, SI-6000 Koper, Slovenija, tel.
05/611-75-00, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: natasa.pasutto@upr.si v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije: Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač
Arko, udia, Vegova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680,
elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: ��������������������������������
natecaji@zaps.si,���������������
internetni naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni
naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni,
�������������������������������������
projektni, odprti, enostopenjski natečaj za univerzitetni kampus Livade
v Izoli.

II.1.2) Opis: predmet natečaja je umestitev kampusa Univerze na Primorskem
na lokacijo Zazidalnega načrta Livade-zahod, skladno s potrebami Univerze
na Primorskem, definiranimi v programski nalogi.
II.1.3) Kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih
naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.22.30.00, dodatni predmeti:
74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPC): arhitekturne storitve, storitve
urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve.
Kategorija storitve 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno
stroko: da, na arhitekturo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: ocenjevalna komisija bo natečajne elaborate ocenjevala po skladnosti z ZN Livade-zahod ter
projektno nalogo, funkcionalnih in oblikovalskih merilih, gospodarnosti, tehnični
uresničljivosti, okoljskih merilih, faznosti
in ceni. Navedena merila so podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji in nimajo enake teže, pri čemer bo komisija v
prvi vrsti zasledovala merilo o celovitosti
zasnove.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče v času uradnih ur na
Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije,
Vegova 8, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se na zahtevo ter navedbo točnega
naslova pošlje tudi po pošti. Na istem naslovu si je pred plačilom mogoče gradivo tudi
ogledati.
Cena: 18.000 SIT (75,11€).
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije št.
računa: 03100-1001291427, odprtega pri
SKB d.d. Ljubljana, s pripisom: „Natečaj
Univerzitetni kampus Livade v Izoli“.
Za vplačila iz tujine je potrebno navesti
IBAN SI56031001001291427��������������
ter BIC kodo
SKBASI2X�.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006.
Elaborate je možno oddati osebno: na
sedežu Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije, Vegova 8, Ljubljana, do navedenega roka do 14. ure ali priporočeno po
pošti na isti naslov do istega dne do 24. ure
in do takrat tudi obvestiti skrbnika s telegramom. V primeru oddaje po pošti velja samo
uradni poštni žig Pošte Slovenije z istim
datumom do polnoči.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: jezik, v katerem morajo biti
elaborati, je slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada

3,200.000 SIT

2. nagrada

2,000.000 SIT

3. nagrada

1,250.000 SIT

in tri priznanja po
Skupaj nagradni sklad
Odškodnine po

600.000 SIT
8,250.000 SIT
300.000 SIT

83 / 4. 8. 2006 /

6381

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih. Vsak natečajni elaborat, ki bo
izpolnjeval razpisne pogoje in ne bo nagrajen ali odkupljen, bo prejel odškodnino iz
odškodninskega sklada.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja? avtorju oziroma
avtorjem prvo nagrajenga natečajnega elaborata pripada pravica do podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za
predmet tega natečaja. Avtor oziroma avtorji
prvo nagrajene natečajne rešitve bo(do) v
nadaljnjih postopkih izvedbe moral(i) upoštevati pripombe ocenjevalne komisije.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
1. član (ZAPS): Ferdo Jordan, univ. dipl.
inž. arh.,
2. član (ZAPS): Andrej Černigoj, univ.
dipl. inž. arh.,
3. član (UP): prof. Janez Koželj, univ.
dipl. inž. arh.,
4. član (UP): izr. prof. dr. Lucija Čok,
znanstvena svetnica,
5. član (UP): Janez Nučič, univ. dipl. inž.
gradb.
Nadomestni član (ZAPS): Andrej Mlakar,
univ. dipl. inž. arh.
Nadomestni član (UP): Aleksander Bizjak, univ. dipl. inž. arh.
Nadomestni član (UP): redni prof. dr.
Dragan Marušič.
1. Poročevalec: Valnea Družeta, univ.
dipl. inž. arh.
2. Poročevalec: Denis Petelin Žerovnik,
univ. dipl. inž. gradb.
Skrbnik: Marjetica Garzarolli, univ. dipl.
inž. arh.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
predvidoma; ESS.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Univerza na Primorskem/
Universita´ del Litorale

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 08/2006 NRO -1. sklop:
FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,835.700 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. JN 08/2006 NRO 2. sklop:
Socomec Sicon d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,450.000 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. JN 08/2006 NRO 3. sklop:
Mides International d.o.o., Železna 14, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 916.570 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. JN 08/2006 NRO 4. sklop:
Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,412.083,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 08/2006 NRO 5., 6. in
9. sklop: Gambit Trade d.o.o., Savska cesta
3a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,085.584 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. JN 08/2006 NRO 7. in
8. sklop: Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,230.620 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:
430-26/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10051/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 961-2/05-46-1545
Ob-22007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Barbara Štukelj, Rožna
dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479‑09‑00, faks 01/479‑02‑60, elektronska pošta: barbara.stukelj@ess.gov.si,�
����������������������������
internetni naslov: www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: pisarniški material 2005-2008
– II. faza/2.
II.5) Kratek opis: stalna dobava pisarniškega materiala za potrebe Zavoda RS
za zaposlovanje v obdobju od 15. 7. 2006
do 30. 6. 2007.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-2/05: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 65233425,72
SIT, najvišja ponudba: 98045861,5.
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: 961-2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8118/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-22012/06
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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.21.31.00; 31.68.25.30;
30.23.12.20; 30.23.32.30.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 08/2006 NRO.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: prenosni računalniki - standardni,
2. sklop: UPS sistem za brezprekinitveno napajanje kritične opreme - manjši,
3. sklop: UPS sistem za brezprekinitveno napajanje kritične opreme - večji,
4. sklop: optični čitalci,
5. sklop: tiskalniki matrični namizni
- čb,
6. sklop: tiskalniki matrični heavy
duty - čb,
7. sklop: tiskalniki laserski namizni
- čb,
8. sklop: tiskalniki laserski mrežni čb
9. sklop: tiskalniki laserski mrežni barvni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– za sklope od 1 do 6 je merilo najnižja
cena,
– za sklope 7, 8 in 9 cena in vrednost
potrošnega materiala.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-22014/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta:
mirjana.erdelji@dz-rs.si,��������������������
internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-8.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
aplikativnih in datotečnih strežnikov za
zagotavljanje infrastrukture digitalnega
podpisa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-66‑200, faks 01/78-64‑202,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,788.000 SIT, ali
najnižja ponudba: 47,788.000 SIT, najvišja
ponudba: 48,429.903 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DZ-044-01/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19960/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Št. 60227-079/2006
Ob-22015/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Gašperin, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska
pošta: �������������������������������������
info@komunala-radovljica.si,���������
internetni naslov: ���������������������������
www.komunala-radovljica.si.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006.
II.5) Kratek opis: kombiniran bager nakladalec, delovni stroj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– ustreznost tehničnim zahtevam,
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– plačilne pogoje,
– dobavni rok,
– garancijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 2: Komunala Radovljica, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Gašperin, Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/53-70-111, faks 04/53-70-112, elektronska
pošta: �������������������������������������
info@komunala-radovljica.si,���������
internetni naslov: ���������������������������
www.komunala-radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,365.494,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 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-14419/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-22109/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Starše, kontaktna oseba: Bojan
Grus, Starše 93, 2205 Starše, Slovenija,
tel. 02/686-48-00, faks 02/686-48-10, elektronska pošta: komunala@starse.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 36.40.13, 36.40.14,
36.12.1 in 36.11.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43020-1-2006.
II.5) Kratek opis: naročilo obsega izdelavo, dobavo in montažo opreme (vključno
z vnosom in razporeditvijo opreme po
prostorih in priključitvijo naprav na instalacije) za sklope:
– večnamensko telovadnico in garderobe,
– šolski del (razredi ni pisarne) in
– šolsko kuhinjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,785.000 SIT (po inv. programu
– tekoče cene).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno – največ 90 točk in
– garancija na izvedena dela in opremo
– največ 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-1-2006 -za sklop
večnamenska telovadnica z garderobami in
šolski del (razredi in pisarne): UMT d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/438-67-60, faks 01/231-70-89, elektronska pošta: umt@umt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,816.552 SIT;
najnižja ponudba 57,816.552 SIT, najvišja
ponudba 69,319.078 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. 43020-1-2006 za sklop
šolska kuhinja: Atlas oprema d.o.o., kontaktni osebi: Janez Potokar in Vera Urbančič,
Samova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,172.890 SIT; najnižja ponudba 9,363.600 SIT, najvišja ponudba
10,845.200 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: 43020-1-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006 – za sklop večnamenska telovadnica z garderobami in šolski del (razredi
in pisarne) in 20. 6. 2006 – za sklop šolska
kuhinja.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5769/06 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Občina Starše
Ob-22161/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Milan Jakše,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: �����������������������
milan.j@sentjernej.si,�
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-05-11/2006.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
Zdravstveno postajo Šentjernej.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena – 90 točk,
– datum dobave in montaže – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-05-11/2006: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585‑42‑11, faks 01/585‑42‑98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16.014.258,00 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-05-11/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS, z dne 5. 5. 2006,
Ob-12643/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Občina Šentjernej

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za opremo za naravoslovno učilnico za
potrebe OŠ Slave Klavore Maribor: javno
naročilo št. 16 JR, UMT d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60, faks
01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,554.272 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 za opremo za naravoslovno učilnico za potrebe OŠ Franceta Prešerna
Maribor: javno naročilo št. 16 JR: UMT
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/438-67-60, faks 01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,250.178 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:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-13039/06 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: 28. 7. 2006.
Mestna občina Maribor

Št. 4301-18/2006

Ob-22175/06

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-18/2006.
II.5) Kratek opis: dobava trajnih mikroskopskih preparatov za izvajanje laboratorijskih vaj iz biologije in naravoslovja v
srednjih šolah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-18/2006: Mikro +
Polo d.o.o., kontaktna oseba: Vojko Podgornik, Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-29, elektronska pošta: info@mikro-polo.si, internetni
naslov: www.mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,424.804,14 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: 4301-18/2006.
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: 24. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 41405-00036/2006

Ob-22176/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316
(Polona Erker), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme za potrebe osnovnih
šol in vrtcev na področju Mestne občine
Maribor.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,646.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za pohištveno opremo za potrebe Vrtca
Borisa Pečeta Maribor: javno naročilo št.
16 JR: Eurodesign d.o.o., kontaktna oseba:
Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija, tel. 02/564-45-03, faks 02/564-45-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99.000 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 za pohištveno opremo za potrebe Vrtca
Jadvige Golež Maribor: javno naročilo št.
16 JR: Eurodesign d.o.o., kontaktna oseba:
Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija, tel. 02/564-45-03, faks 02/564-45-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99.000 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 za pohištveno opremo za potrebe Vrtca
Jožice Flander Maribor: javno naročilo št.
16 JR: Mizarstvo Antolin d.o.o., kontaktna
oseba: Štefan Antolin, Mladinska 25, 9233
Odranci, Slovenija, tel. 02/57-37-040, faks
02/57-37-041.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 468.209,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za pohištveno opremo za potrebe Vrtca
Studenci Maribor: javno naročilo št. 16 JR:
Eurodesign d.o.o., kontaktna oseba: Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija,
tel. 02/564-45-03, faks 02/564-45-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,419.660 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 za pohištveno opremo za potrebe OŠ
bratov Polančičev Maribor: javno naročilo št. 16 JR: UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60, faks
01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 571.340 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 za opremo naravoslovne učilnice za
potrebe OŠ Toneta Čufarja Maribor: javno
naročilo št. 16 JR, UMT d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60, faks
01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,535.456 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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Št. 430-119/2006-67
Ob-22179/06
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: Sonja Jekovec, 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:
18.11.10.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.14.10.00-9, 18.11.00.00-3,
19.33.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 88/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: osebna varovalna
oprema, in sicer v naslednjih sklopih:
A) delovna oblačila za zdravstvene delavce,
B) delovna oblačila – kombinezoni,
C) delovna obutev za zdravstvene delavce,
D) zaščitna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Okvirna vrednost:
A) sklop: ca. 11,200.000 SIT,
B) sklop: ca. 5,500.000 SIT,
C) sklop: ca. 1,500.000 SIT,
D) sklop: ca. 6,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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Ocenjevalna merila
vrednost ponudbe
kakovost vzorca
Skupaj

Utež
0,60
0,40
1,00

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 88/2006-ODP – sklop
A. delovna oblačila za zdravstvene delavce
in sklop B. delovna oblačila – kombinezoni:
Kroj d.d., kontaktna oseba: Marjeta Česen
Jeretina, Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-68, faks 01/754-42-76,
elektronska pošta: ��������������
kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
9,113.772 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 88/2006-ODP
– sklop C. delovna obutev za zdravstvene
delavce in sklop D. zaščitna oprema: Era
Koplas d.o.o., kontaktna oseba: Ljubica
Šuen, Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-78-80, faks 01/560-78-86, elektronska pošta: zascita.trzin@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
4,933.751 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: 430-119/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 430-119/2006-2, Ob-7346/06
17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22185/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Maja
Tišler, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-32-10, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: maja.tisler@js.si, internetni naslov: http:www.ijs.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: 15/06.
II.5) Kratek opis: visokovakuumska
peč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44.000 EUR.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki
so navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ponudbeno
ceno, izpolnjevanje tehničnih specifikacij,
kompatibilnost z obstoječo opremo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15/06: Vacuum Laser Technology srl., kontaktna oseba: Paul Lennon,
Loc. Piombinara, 00034 Collerferro (Rm),
Italija, tel. 06/97-70-957, faks 06/94-71-453,
elektronska pošta: vlt.srlirgilio.it, internetni
naslov: vit-srl.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 44.000
EUR, najvišja ponudba 182.318 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 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: da; CO »materiali za elektroniko naslednje generacije ter drugih prihajajočih
tehnologij«(ME)«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-22248/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Mojca Podbregar, Polzela 18, 3313
Polzela, Slovenija, tel. 03/703-34-00, faks
03/572-00-23, elektronska pošta: mojca.
podbregar@domupokojencev-polzela.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
– skupina 1: sadje,
– skupina 2: kmetijski pridelki,
– skupina 3: zamrznjeni artikli,
– skupina 4: kruh in pekovsko pecivo,
– skupina 5: mlevski izdelki,
– ���������������������
skupina 6: testenine,
– skupina 7: sveže meso in drobovina,
– skupina 8: perutninsko meso,
– skupina 9: mesni izdelki,
– skupina 10: mleko in mlečni izdelki,
– ������������������������������������
skupina 11: mineralne vode, sokovi…,
– ������������������������������������
skupina 12: splošno prehrambeno blago (A),
– skupina 13: splošno prehrambeno blago (B).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: sadje; javno naročilo št.
2: kmetijski pridelki: Sadex d.o.o., Rimska
cesta 105, 3311 Šempeter, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,211.520,74 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: zamrznjeni artikli,
Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,204.567,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: kruh in pekovsko
pecivo; javno naročilo št. 5: mlevski izdelki;
javno naročilo št. 6: testenine: Žito d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,330.940,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: sveže meso in drobovina: Domače mesnine d.o.o., Gradišče
2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,639.677,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: perutninsko meso:
Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,989.300 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. 9: mesni izdelki: KZ
Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,832.813,82 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. 10: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,512.915,21 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. 11: mineralne vode,
sokovi...: Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,172.126,92 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: splošno prehrambeno
blago (A); javno naročilo št. 13: splošno
prehrambeno blago (B): ERA-SV d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,257.479,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 39-42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10285/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Dom upokojencev Polzela
Ob-22250/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ���
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za drenažo
in izpiranje stranišč v letalu.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za
drenažo in izpiranje stranišč v letalu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Ob-10683/06: TIPS d.o.o.,
kontaktna oseba: Robert Pustavrh, dir.,
MDB 15, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, tel. 07/49-02-181, faks 07/49-02-183,
elektronska pošta: mail@tips.si, internetni
naslov: www.tips.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
25,729.393,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10683/06 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: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 430-300/2005
Ob-22251/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo
naročila blaga po postopku s pogajanji brez
predhodne objave za dobavo tehnične opreme, št. 430-300p/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je dobava tehnične opreme, ki
obsega naslednji sklop:
– sklop 5: dobava enokanalnih mobilnih
digitalnih video rekorderjev – DVR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,400.000 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. 430-300p/2005:
Tenzor d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Bauman, Mariborska 13, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. +386/2/788-01-18, faks
+386/2/788-01-22,
elektronska
pošta:
samo.bauman@tenzor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,967.770 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: 430-300p/2005.
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; poziv k sodelovanju št.
430-300p/2005/ (17141-03) z dne 29. 3.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt PSF0524.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Ob-22270/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-25, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: �����������������������������������
barbara.delak@zd-lj.si,������������
internetni
naslov: www.zd-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-7/2006.
II.5) Kratek opis: RTG filmi in sredstva
za razvijanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,800.000 SIT za obdobje 14 mesecev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7/2006 RTG fimi
in sredstva za razvijanje: Interexport d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Slamič, ing.rad., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-73-50, faks 01/530-73-55, elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,304.788,30 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:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17933/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 494706

Ob-22343/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup pretočnega citometra.
II.5) Kratek opis: pretočni citometer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/06 – nakup pretočnega
citometra: Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/581-81-89.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob‑11538/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-335/2005
Ob-22346/06
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.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 odprtem postopku za izdelavo in dobavo
javnih listin, št. 430-335/05.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije dobave in
distribucija iz sklopa 1, 2 in 3 so Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Inšpektorat Republike Slovenije za
notranje zadeve, Upravne enote Republike
Slovenije, Ministrstvo za obrambo in registracijske organizacije.
Šifra NUTS: SLOO.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je oblikovanje,
izdelava in dobava javnih listin, specimnov in ovitkov, priprava in oblikovanje
testnih vprašanj ter izdelava in dobava
testnih pol in kontrolnikov pravilnih odgovorov, za potrebe Ministrstva za notranje zadeve – MNZ, Generalne policijske
uprave – GPU, Inšpektorata Republike
Slovenije za notranje zadeve – IRSNZ,
Upravnih enot Republike Slovenije UE,
Ministrstva za obrambo – MO in registracijskih organizacij, in sicer po sklopih:
– sklop 1: listine z zaščitnimi elementi,
– sklop 2: listine brez zaščitnih elementov,
– sklop 3: testna vprašanja in pole.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost 330,705.513,54 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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: 430-335/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006, Ob‑852/06.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 3. 2. 2006, Ob‑2461/06.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št. 26 z
dne 10. 3. 2006, Ob‑7006/06.
Št. naročila: 2 (sklop 2)
Naslov: Dobava javnih listin – Listine
brez zaščitnih elementov
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Herle
M&V d.o.o., IC Trzin, Dobrave 3, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta: tisk@herle-mv.si, tel.
562-12-90, faks 562-12-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
17,280.805,55 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.2) Dodatne informacije:
Opombe:
Pod točko V: Naročilo se nanaša na
sklop 2.
Pod točko V.2: Na javni razpis za sklop
2 so prispele 3 ponudbe, na celotni javni
razpis je prispelo 6 ponudb.
Pod točko V.4: Začetna skupna ocenjena
vrednost naročila velja za sklop 2.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
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:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu Ministrstva za zunanje in
upravnih enot RS
Št. 430-344/2005
Ob-22347/06
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.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 odprtem postopku za dobavo čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, št.
430-344/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije dobave so
lokacije posameznih organizacijskih enot
Ministrstva za notranje zadeve RS, lokacije
posameznih organizacijskih enot Policijskih
uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bil dobava čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev
za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, in sicer: sklop 1: čistilna sredstva
za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin v kuhinjah, sklop 2: čistilna
sredstva za strojno pomivanje bele posode
v kuhinjah, sklop 3: čistilna sredstva za poslovne prostore, sklop 4: biološko razgradljiva sredstva, sklop 5: profesionalni pripomočki za čiščenje, sklop 6: ostala splošna
sredstva za čiščenje, sklop 7: papirnato sanitarna konfekcija.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 24.51.30.00-3, dopolnilni besednjak:
21.22.21.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna
končna
vrednost
naročil(‑a): vrednost 162,994.897,10 SIT z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-344/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005,
Ob‑35833/05.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 3. 2. 2006, Ob‑2303/06.
Druge prejšnje objave: popravek, Ur. l.
RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006, Ob‑6852/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava čistilnih sredstev za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih
površin v kuhinjah
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Fripak
d.o.o., Tomšičeva 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-97-191, faks 02/22-97-195.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43,190.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,096.673,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
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Naslov: Dobava sredstev za strojno pomivanje bele posode v kuhinjah
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Fripak
d.o.o., Tomšičeva 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-97-191, faks 02/22-97-195.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14,810.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,243.693,79 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Dobava biološko razgradljivih čistilnih sredstev
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor, Slovenija, tel. 02/42-93-100, faks 02/42-93-152.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,300.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,226.594,82 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Dobava profesionalnih pripomočkov za čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur
d.d. Trgovina in storitve, Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/25-88-136,
faks 04/25-88-674.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 42,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
30,163.582,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Dobava splošnih sredstev za čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur
d.d. Trgovina in storitve, Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/25-88-136,
faks 04/25-88-674.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 56,100.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
44,013.726,61 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Dobava papirnato sanitarne konfekcije
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eu-

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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11045/06.
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: 24. 7. 2006.
Festival Ljubljana

ropap d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/523-10-21, faks
01/541-13-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,700.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
60,250.626 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil 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:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-22008/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241‑60‑00,
faks 01/241‑60‑37, elektronska pošta:
stane.miklavec@festival-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006-Teh.
II.5) Kratek opis: sanacija in prezentacija mestnega obrambnega obzidja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,938.379 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: vplivnost – 90%,
– finančna usposobljenost: vplivnost
– 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2006-Teh: Splošno gradbeno podjetje SCT d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Jamnik, Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434‑52‑04,
faks 01/434‑52‑80, elektronska pošta:
matjaz.jamnik@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 65,938.379 SIT.

Stran

Ob-22107/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-1-0002/2006-202.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
v naselju Čečovje JP 850100 – gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Slemenšek gradbena mehanizacija in gradbena
dela Marjan Slemenšek s.p., kontaktna
oseba: Marjan Slemenšek, Lampreče 7,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/821-63-00, faks 02/821-63-05, elektronska pošta: marjan.slemensek@siol.net.
��������������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,861.450 SIT;
najnižja ponudba 23,861.450 SIT, najvišja
ponudba 25,161.830 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: 11,930.000 SIT
Delež: 50%.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
371-1-0002/2006-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006, Ob-14156/06.
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: 24. 7. 2006.
Občine Ravne na Koroškem
Št. 430-11/2006
Ob-22112/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Igor
Premužič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-16 ali
02/799-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska pošta: Igor.premuzic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »JN št. 3: Gradnja zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov«.
II.5) Kratek opis:
Gradnja zbirnega centra reciklažno
dvorišče za ločeno zbiranje odpadkov
obsega:
– osrednji pokrit objekt z boksi, kjer bodo
nameščeni zabojniki ločeno zbranih odpadkov,
– dve asfaltirani ploščadi velikosti
180 m2,
– izgradnja krožne ceste širine 5,5 m,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije-vodovod,
– velikost ograjenega kompleksa znaša
4100 m2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-11/2006: Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.,
kontaktna oseba: Marija Korez, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-50-00, faks 02/787-50-13, elektronska pošta: info@vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,650.584 SIT,
najnižja ponudba 61,650.584 SIT, najvišja
ponudba 61.650.584 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: 430-11/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 62-63/06 z dne 16. 6. 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: 24. 7. 2006.
Občina Kidričevo
Št. 430-7/2006
Ob-22113/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Igor
Premužič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-16 ali
02/799-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska pošta: igor.premuzic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »JN št. 2: Gradnja fekalne
kanalizacije naselja Kungota pri Ptuju«.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije naselja Kungota pri Ptuju, kanal
6.0 od J 205 do J 177, kanal 6.8, 6.10 in
6.11 (izgradnja kanalizacije, jaškov, hišnih priključkov in obnova ceste).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-7/2006: Nizke gradnje d.d., kontaktna oseba: Drago Metličar,
Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-24-10, faks 02/748-24-11, elektronska pošta: nizke.gradnje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,500.715,48 SIT;
najnižja ponudba 42,500.715,58 SIT, najvišja ponudba 46,183.553,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-7/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 58-06 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: 24. 7. 2006.
Občina Kidričevo
Št. 3/01-351-01-9/2004-3
Ob-22114/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Erika Červek, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-20, faks 01/750-51-58,
elektronska pošta: erika.cervek@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.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: 3/01-351-01-9/2004-3/G.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta »Vrtec Vrhnika – nadomestna gradnja« Tržaška 2a.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 414,683.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-13068/06: GPG Grosuplje d.d., kontaktna oseba: Hasan Karajić,
Vevška ulica 52, 1260 Ljubljana, Slovenija,

tel. 01/547-61-00, faks 01/547-61-96, elektronska pošta: info@gpg.si, internetni naslov: www.gpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 345,077.610,61 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:
3/01-351-01-9/2004-3/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 4.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 48-49/2006 Ob-13068/06 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: 25. 7. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-22130/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorenja vas-Poljane, kontaktna oseba:
Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, tel. 04/518-31-14.
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: 01-118/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja nove telovadnice in zunanjega igrišča pri OŠ Poljane- 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ponudbeno
ceno, reference na šolskih in športnih objektih, garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez DDV:
372,031.460,14 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 16455/06 z dne 9. 6. 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: 27. 6. 2006.
Občina Gorenja vas-Poljane
Št. 11/06
Ob-22144/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11 A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/83-61-138,
faks 01/83-61-138, elektronska pošta:
metka@komunala-ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
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II.5) Kratek opis: razširitev deponije,
gradnja odlagalnih polj na območju Občine Ribnica – deponija Mala Gora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,473.2000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do – 90 točk,
– plačilni rok do – 5 točk,
– strokovna priporočila / reference do
– 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Hidrotehnik d.d.,
kontaktna oseba: Tomaž Škerjanc, i.g., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56‑82‑491, faks 01/53‑41‑513, elektronska pošta: info@hidrotehmik.si, internetni
naslov: www.hidrotehnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 76,930.149,12 SIT, najvišja ponudba:
84,060.735 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: JN-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-16996/06.
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: 25. 7. 2006.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

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: 4301-16/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-22182/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks
01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@
gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-17/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
– obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ter nadomestno gradnjo
objektov z zunanjo ureditvijo in dobavo
ter montažo opreme kompleksa ZUIM Kamnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: 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. 4301-17/2006: SGP
Graditelj d.d., kontaktna oseba: Bogdan
Jamšek, univ. dipl. inž. grad., Maistrova ulica 7, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-88-00, faks 01/831-73-22, elektronska pošta: sgp-graditelj@siol.net.
�����������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.915,846.374,49 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: 4301-17/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 23.
6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-22183/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: ������������������������������
gp.mss @gov.si,���������������
internetni naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-16/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
– obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo,
nadzidavo šole in nadomestno gradnjo
novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo ter dobava in montaža
opreme srednje ekonomske šole Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.645,934.710 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. 4301-17/2006: Konstruktor
VGR d.o.o., kontaktna oseba: Vojko Bukovec, Miklavška cesta 59a, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/613-07-82, faks 02/613-08-15,
elektronska pošta: info@konstruktor-vgr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 960,938.501,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Stran

Št. 405/04-18/05
Ob-22259/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete,
Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si��
��������������������������,
internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 405/04-18/05.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izvedbo
komunalne infrastrukture ZN Grivče II.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V/1-145/1-06: CPG d.d.,
kontaktna oseba: Teja Črv, Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-48-00, faks 05/338-48-02,
elektronska pošta: info@cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,500.000 SIT;
najnižja ponudba 64,918.880 SIT, najvišja
ponudba 77,239.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 405/04-18/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1666/06.
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: 27. 7. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 41405/00081/2006
Ob-22277/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
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2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-314,
faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503 in 504.
II.5) Kratek opis: adaptacija prostorov
Pionirske knjižnice Rotovž, Rotovški trg
6, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za adaptacijo prostorov Pionirske
knjižnice Rotovž, Rotovški trg 6, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00081/2006 0405
JB (Ob-16237/06): Vitom d.o.o., kontaktna
oseba: Vinko Štefok, Pušnikova 13, 2106
Maribor, Slovenija, tel. 02/420-20-25, faks
02/420-04-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,108.380,93 SIT;
najnižja ponudba 46,108.380,93 SIT, najvišja ponudba 70,769.094,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 59-60 z dne 9. 5.
2006, Ob-16237/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00064/2006
Ob-22278/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-314,
faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken v naslednjih objektih:
1. sklop: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor,
2. sklop: Osnovna šola Borisa Kidriča
Maribor,
3. sklop: Osnovna šola Draga Kobala
Maribor,
4. sklop: Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor,
5. sklop: Vrtec Koroška vrata Maribor,
enota Ribiška,
6. sklop: Vrtec Studenci Maribor, enota
Radvanje,
7. sklop: Vrtec Tezno Maribor, enota Mehurčki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,105.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje za zamenjavo oken v šolah in
vrtcih na področju Mestne občine Maribor:
javno naročilo št. 41405-00064/2006 0405
JB (Ob-12779/06): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,112.175,21 SIT; najnižja ponudba 22,112.175,21 SIT. najvišja
ponudba 24,947.042,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006, Ob-12779/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00065/2006
Ob-22279/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-314,
faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,2.
II.5) Kratek opis: obnova streh na
objektih šol in vrtcev Mestne občine Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,090.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje za obnovo strehe na Osnovni
šoli Tabor II v Mariboru: javno naročilo št.
41405-00065/2006 0405 JB: Sortima, d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,060.510 SIT; najnižja
ponudba 1,060.510 SIT, najvišja ponudba
1,112.210 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo strehe v Vrtcu Jadvige Golež v Mariboru: javno naročilo št.
41405-00065/2006 0405 JB: Prekmurka,
Murska Sobota b.o., Slomškova 25, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/53-08-810,
faks 02/53-08-808.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,218.538 SIT; najnižja
ponudba 11,218.538 SIT, najvišja ponudba
13,843.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo strehe v Vrtcu Pobrežje, enota Najdihojca v Mariboru: javno
naročilo št. 41405-00065/2006 0405 JB:
Kupola d.o.o., Zrkovska cesta 110A, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 051/395-945, faks
02/480-14-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,861.460 SIT; najnižja
ponudba 4,861.460 SIT, najvišja ponudba
5,655.480 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo strehe v Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova v Mariboru:
javno naročilo št. 41405-00068/2004 0405:
Gradbeništvo Štrukelj d.o.o., Mariborska
ul. 33, 2314 Zg. Polskava, Slovenija, tel.
02/80-36-286, faks 02/80-35-586.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,979.875 SIT; najnižja
ponudba 1,979.875 SIT, najvišja ponudba
3,003.280 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-22280/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Marinček, tel.
03/425-33-20, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-00, faks
03/425-33-66, elektronska pošta: Andrej.
Marincek@Energetika-CE.si, internetni naslov: www.Energetika-CE.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: E-JN-PLIN 02/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja nizkotlačnega plinovoda Lopata – I.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. E-JN-PLIN 02/2006:
NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna oseba: Danijel Petek, Lava 11, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,197.601,53 SIT;
najnižja ponudba 40,197.601,53 SIT, najvišja ponudba 42,429.942,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: E-JN-PLIN
02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14565/06 z dne 26. 5. 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: 28. 7. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 49 z dne 12. 5. 2006,
Ob-12886/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Tehnična pomoč Enotnega programskega dokumenta 2004-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor v
svojem imenu in v imenu ter po
pooblastilu Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Št. 430-89/2006
Ob-22546/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija,
tel. 89-63-454, faks 89-63-460, elektronska
pošta: andreja.jerant@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 502,3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-89/2006.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
reko Savo v Kresnicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 430-89/2006: IMKO Ljubljana d.d., Šlandrova 4, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107,867.919 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-89/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Občina Litija

Storitve
Ob-22013/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/2006 VIDIS 2.
II.5) Kratek opis: nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema iDIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– potrdilo o uspešno postavljeni aplikaciji Finančno-računovodski informacijski
sistem,
– potrdilo o uspešno zaključenem projektu postavitve ASP.NET spletne aplikacije,
– potrdilo o uspešno zaključenem projektu postavitve ASP spletne aplikacije,

– status Microsoft Gold Certified.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2006 VIDIS 2: Hermes Softlab d.d., kontaktna oseba: Matej
Humar, Litijska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-65-200, internetni naslov: www.
hermes-softlab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 189,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-16/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, UL 040 11040-06 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: 24. 7. 2006.
Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS
Ob-22058/06
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 v svojem imenu
in v imenu ter po pooblastilu Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, kontaktna oseba: Helena Šolar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01‑478 7032, faks 01/478-70-44, elektronska pošta: helena.solar@gov.si, internetni
naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.11.21-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 2/2006-DP (SVRL: 04/2006).
II.5) Kratek opis: projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666,67 SIT brez DDV.
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: Omega consult
d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Bensa, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/20-00-170, faks 01/20-00-184, elektronska pošta: �������������������������������
omega.consult@omegaconsult.si��,
internetni naslov: www.omegaconsult.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-DP (SVRL:
04/2006).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Stran

Ob-22060/06
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: dr. Črtomir Borko, 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.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga IA - storitve
(ZJN-1), številka kategorija 1., predmet: storitve vzdrževanja in popravila.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: servisiranje laboratorijske
opreme.
II.5) Kratek opis: servisiranje laboratorijske opreme: aparati, stroji, naprave,
druga tehnična oprema, za potrebe Veterinarske fakultete v Ljubljani, na lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi
Gorici, Novem mesu, Ptuju, Kranju in
Murski Soboti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena (urna postavka) do 50 točk,
– odzivni čas do 50 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. hladilna in zamrzovalna
tehnika/aparati: Elektro Treven d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander Treven, Tržaška
cesta 331, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-31-90, faks 01/200-31-99.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.750 SIT,
najvišja ponudba: 12.599,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. grelna tehnika/aparati,
termostati, termometri, pomivalni stroji, sušilniki, vodne kopeli, tehtnice, sterilizatorji, centrifug, mešala, mikroskopi, pH metri, avtoklavi, ostala laboratorijska oprema: Mikro+Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Mohorko,
Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/614-33-00, faks 02/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. grelna tehnika/aparati,
termostati, termometri, pomivalni stroki, sušilniki, vodne kopeli, sterilizatorji, avtoklavi,
ostala laboratorijska oprema: Kambič laboratorijska oprema d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Kambič, Metliška cesta 16, 8333
Semič, Slovenija, tel. 07/356-52-20, faks
07/356-52-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. grelna tehnika/aparati, termostati, termometri, pomivalni stroji,
sušilniki, vodne kopeli, centrifuge, mešala, avtoklavi, ostala laboratorijska oprema:
Labormed d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Kranjec, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-49-01, faks
01/436-49-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. grelna tehnika/aparati,
termostati, termometri, ostala laboratorijska
oprema: Kobis d.o.o., kontaktna oseba: Miha
Keržan, Mlakarjeva 26, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/563-60-80, faks 01/563-60-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. 6. grelna tehnika/aparati, termostati, termometri, pomivalni stroji,
sušilniki, vodne kopeli, tehtnice, sterilizatorji, centrifuge, mešala, mikroskopi, pH
metri, avtoklavi, ostala labor. oprem: Lotrič d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Katrašnik, Selca 163, 4227 Selca, Slovenija, tel.
04/517-07-00, faks 04/517-07-07.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199 SIT,
najvišja ponudba: 23.999,99 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. centrifuge, mešala, osta-
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la laboratorijska oprema: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Franka Bilič, Kališka 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-50-50,
faks 04/201-50-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. mikroskopi, pH metri,
ostala laboratorijska oprema: Tehnooptika
Smolnikar d.o.o., kontaktna oseba: Božo
Jernejčič, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-74-93, faks 01/426-32-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. 9. ostala laboratorijska oprema: Omega d.o.o., kontaktna
oseba: Miha Celarc, Dolinškova 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/427-32-13, faks
01/427-31-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199 SIT,
najvišja ponudba: 23.999,99 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. 10. ostala laboratorijska
oprema: Labena d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Možina Klar, Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/360-23-00,
faks 01/360-23-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199 SIT,
najvišja ponudba: 23.999,99 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11. ostala laboratorijska oprema: Mollier d.o.o., kontaktna
oseba: Aleš Dobrajc, Opekarniška 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-84-00, faks
03/428-84-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. 12. ostala laboratorijska oprema: Interexport d.o.o., kontaktna
oseba: Stanka Karo, Dunajska 139, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks
01/530-73-55.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 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. 13. ostala laboratorijska
oprema: Roche d.o.o., kontaktna oseba:
Brigita Novak, Vodovodna cesta 109, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-02-78, faks
01/568-02-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4.199,99
SIT, najvišja ponudba: 23.999,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36188/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta
Ob-22108/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec
48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/587-21-00, faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
������������������������������
I.2) 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: JN-PBO-7/2006-S-AD.
II.5) Kratek opis: nadgradnja kadrovsko
informacijskega sistema in sistema za
obračun plač ter vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11 mio 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 zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba,
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN-PBO-7/2006-S-AD: Spin Kranj
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Marinšek, direktor, Rupa 23c, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 12,520.000 SIT (z vključenim
DDV).
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-PBO-7/2006-S-AD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 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: 27. 7. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15418/06.
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: 27. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-22110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.23.00.00-00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-074/2005-E-ODP/S.
II.5) Kratek opis: inženiring in gradbeni
nadzor za nadomestno gradnjo Komenskega.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
21,576.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 80 točk,
– reference strokovnih kadrov 10 točk,
– reference ponudnika 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-074/2005-E-ODP/S:
IMOS, Projektiranje, inženiring, tehnično
svetovanje in gradnje, d.d., kontaktna oseba: Branko Kastelic, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-46, faks
01/473-33-05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-074/2005-E-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006;
Ob-2127/06.
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: 24. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22111/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje, kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav.,
Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53, elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.gov.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.5) Kratek opis:
– izvajanje monitoringa za ekološko
stanje vodotokov v letu 2006, biološki del
– bentoški nevretenčarji;
– izvajanje monitoringa jezer v letu
2006 – bentoški nevretenčarji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: izvedba postopka
s pogajanji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 43015 – 43/2006:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,862.250 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:
podpis pogodbe 19. 7. 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: 25. 7. 2006.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 030/2006-1
Ob-22200/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-030/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje INTEL-DELL strežnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
500.300 SIT mesečni pavšal.
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-030/2006-1L-ODP/S:
FMC-distribucija in računalniške storitve
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-04, faks 01/520-59-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-030/2006-1L-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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Št. 008/2006-1
Ob-22202/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-008/2006-1L-POG/S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Documentum Foundation in
Infotehna my-Process ter splikacije RA
Dokumentacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
5,500.000 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-008/2006-1L-POG/S:
Infotehna d.o.o., kontaktna oseba: Čedmir
Jakovljevič, Glavni trg 20, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 07/393-06-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-008/2006-1L-POG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 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: 28. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22245/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi:
Maja Vehab in Vesna Priveršek Poglajen,
Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-146, 01/47-74-138,
faks 01/425-67-46, elektronska pošta:
maja.vehab@ajpes.si,��������������������
internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.70.13.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 513-70/2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov in drugih površin ter dobava
sanitarnega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,500.000 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. 2: ISS Servisystem d.o.o.,
kontaktna oseba: Franja Nareks, prokuristka,
Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-33-00, faks 02/450-33-38, internetni naslov: www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,635.942,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 513-70/2006-19.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12221/06 z dne 28. 4. 2006,
Št. 3310.
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: 25. 7. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-22257/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-42, v roke: Marija Blažič, e‑pošta: gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna (-o)
področja(‑e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni
ali zvezni organ, vključno, njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
Il.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo z oznako 2006/P 12. za
izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih
prostorov v objektih po sklopih za potrebe
državnih organov v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SIOOE.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov v objektih po sklopih
za potrebe državnih organov v Ljubljani, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 1. točke 20. člena
ZJN‑1-UPBL, in sicer:
– sklop 1 – kompleks Mladika. Prešernova 25 in Šubičeva 11;
– sklop 2 – upravni center Tržaška 21.
19a in Langusova 4 in
– sklop 3 – objekti poslovnih prostorov
državnih organov na različnih lokacijah v
Ljubljani.
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II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
ll.2.1) Skupna končna vrednost naročil(‑a):
vrednost: 469,772.366,11 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 430-383/2005/168.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006/S
13-014546 z dne 20. 1. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S-24-026681
z dne 4. 2. 2006.
Št. naročila 2006/P 12
Naslov: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov v objektih po sklopih
za potrebe državnih organov v Ljubljani
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta: info@cistoca.si, tel.
+386/1/560-31-00, faks +386/1/560-31-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 487,557.877,53 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
469,772.366,11 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 01/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
01/478-86-49.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si,��������������������������
tel. 01/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si,������
����������������������������
faks
01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 72
Ob-22275/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Alenka Golmajer,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-70, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: japti@japti.si, internetni
naslov: www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 28.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 72.3 Obdelava
podatkov.

II.5) Kratek opis: priprava, posodobitev
in dopolnitev vsebin rubrike »podatki o
državah« na spletnem portalu Izvozno
okno www.izvoznookno.si.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2006: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, kontaktna oseba: Mojca Kopše, Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-35-97.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18735/06 z dne 30. 6. 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: 28. 7. 2006.
JAPTI, Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-22276/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi: Maja Vehab in Vesna Priveršek Poglajen, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-146,
01/47-74-138, faks 01/425-67-46, elektronska pošta: ��������������������������������
maja.vehab@ajpes.si,������������
internetni
naslov: www.ajpes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.60.15.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 513-120/2006.
II.5) Kratek opis: varovanje poslovnih
prostorov in premoženja AJPES.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,600.000 SIT za dve leti.
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: Nova Panorama družba za
integrirano varovanje d.o.o., kontaktna oseba: Miran Vršec, prokurist, Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/639-556,
elektronska pošta: miran.vrsec@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,761.115 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 513-120/2006-30.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14684/06 z dne 26. 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: 28. 7. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: sklop B: močnostni instrumenti: 17,699.082 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. sklop A: se ne
odda nobenemu ponudniku.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 98896.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): sklop B močnostni instrumenti: 17,699.082 SIT.
Valuta: 120 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:21. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 46,
Ob-12484/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

Ob-22532/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni
ali zvezni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije s
projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Piran: Šifra zadeve 430-38/2006, zap
št. Jn 11/06 VV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12
Glavni kraj izvedbe: Piran.
Šifra NUTS SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo
Piran. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ,IDP,PGD,PZR,PZI, projekt opreme) v skladu z zakonom o graditvi objektov (ZGO-1_UPB1, uradni list RS
št 102/04- uradno prečiščeno besedilo) in
Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS št 66/04, 54/05) in
drugimi predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, za gradnjo policijske postaje Piran. Projektantski nadzor
do pridobitve uporabnega dovoljenja.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 17,868.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: šifra 430-38/2006, zap.
št JN: 11/06 VV, Uradni list RS, št 33-34 z dne
31. 3. 2006, Ob-9292/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Št. naročila 11/06 VV
Naslov: izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko
postajo Piran.

V.I) Datum oddaje naročila: 30. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/520-58-00, faks
+386/1/520-58-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 25,000.000 SIT po 20% stopnji
DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 17,868.000 SIT po 20% stopnji DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +306/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22104/06
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. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.
podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: merilni instrumenti.
A) telekomunikacijski instrumenti;
B) močnostni instrumenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 34,000.000 SIT brez DDV.
– sklop A: 20,000.000 SIT;
– sklop B: 14,000.000 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.: Sklop A: se ne odda nobenemu ponudniku.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št.: 98896: Emo Matly d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Stran

Ob-22105/06
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: Milena Lavrin Arh, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
�����������
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava goriv in maziv.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 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. 13: Horizont d.o.o., kontaktna oseba: Igor Cverlin, Vodovodna 30c,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-71-54,
faks 02/320-71-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,384.300 SIT
brez DDV.
Valuta: 91 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. 13: Petrol d.o.o., kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-
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števala (brez DDV): cena: 13,697.281 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: 12.
V.4.2) Javno naročilo št. 13.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
24,384.300 SIT brez DDV.
Valuta: 91 dni od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 12.
V.4.2) Javno naročilo št. 13.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,697.281 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 19.
7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; objava v Ur.
l. RS, št. 46, Ob-12771/06.
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: 25. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-22261/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 11/2006-B: SRC.SI, kontaktna oseba: Češčut Igor, Tržaška 116, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks
01/423-41-73, elektronska pošta: src@src.
si, internetni naslov: www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 19,732.960 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.: 11/2006-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
19,732.960 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: 11/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10952/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d. Nova Gorica
Ob-22262/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, elektronska
pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si,�
��������������������������������������
internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/2006-B.
II.5) Kratek opis: števčne merilne naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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.: 12/2006-B: Merkur, d.d.
Naklo, kontaktna oseba: Drago Žibert, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/258-80-00, faks 04/258-88-05, elektronska pošta: info@merkur.si, internetni naslov:
www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 27,760.958 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.: 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
27,760.958 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: 12/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
57 z dne 2. 6. 2006, Ob-15149.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d. Nova Gorica
Ob-22266/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, elektronska
pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si,�
��������������������������������������
internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2006-B.
II.5) Kratek opis: tovorna vozila z nadgradnjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 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: sklop 1: TT Trgotehna,
kontaktna oseba: Mojimir Kranjec, Sermin
7, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-64-03,
faks 05/639-54-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,280.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,280.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
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naročilo: sklop 2: TT trgotehna, d.o.o. Koper,
kontaktna oseba: Mojimir Kranjec, Sermin
7, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-64-03,
faks 05/639-54-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,950.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 2.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,950.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3: AC Intercar d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Goja Danijel, Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-30-00, faks 01/588-35-19, elektronska pošta: ac-intercar@ac-intercar.si, internetni naslov: www.ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 17,500.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo
oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,500.000 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 nizek: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 4: AC Intercar, d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Goja Danijel, Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-30-00, faks 01/588-35-19, elektronska pošta: ac-intercar@ac-intercar.si, internetni naslov: www.ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,900.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,900.000 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

pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si,�
��������������������������������������
internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2006-B.
II.5) Kratek opis: kabel 20 kV z dodatno
dvoslojno električno zaščito in specialno
konstrukcijo pred delovanjem atmosferskih praznitev.
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.: 10/2006-B: Eltima, d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Maček Martin, Šlandrova ulica 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks 01/560-21-40,
elektronska pošta: macek.agata@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 23,189.250 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo
oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/2006-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,189.250 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor ni iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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: 10/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
33 z dne 31. 3. 2006, Ob-9117/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica

Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 5: AC intercar, kontaktna oseba: Goja Danijel, Baragova ulica 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-30-00,
faks 01/588-35-19, elektronska pošta: ac-intercar@ac-intercar.si, internetni naslov: www.
ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 23,300.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 5.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,300.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: sklop 6: Hidravlik servis, d.o.o. Postojna, kontaktna oseba: Černjač Damijan,
Ljubljanska cesta 52, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/720-39-33, faks 05/720-39-34,
elektronska pošta: info@hidravlik-servis.si,
internetni naslov: www.hidravlik-servis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 20,500.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
20,500.000 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.4.2.6) 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: 6/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15 z dne 17. 2. 2006, Ob-3437/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d. Nova Gorica
Ob-22267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, elektronska

Stran

Gradnje
Št. 026545
Ob-22246/06
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 8 grad/06.

Stran
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II.5) Kratek opis: obnova kanalizacije in
plinovoda po Resljevi ulici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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 8 grad/06: KPL d.d., kontaktna
oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/47-69-271,
faks +386/(0)1/47-69-302, elektronska pošta:
marketing@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 194,793.081,12 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. 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 8 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob‑12662/06 z
dne 5. 5. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-22263/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/2006-G.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za kablovod 20 kV Razdrto-Nanos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 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.: 9/2006-G: Kaskader,
d.o.o. Idrija, kontaktna oseba: Peter Poljanec, Idrijska bela 15C, 5280 Idrija, Slovenija,
tel. 05/374-10-21, faks 05/372-82-72, elektronska pošta: kaskader@siol.net, internetni
naslov: www.kaskader.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 28,417.319,70 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: 9/2006-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
33 z dne 31. 3. 2006, Ob-9116/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica
Ob-22264/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2006-G.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta nadzorništvo Kozina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100.000 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.: 8/2006-G: Marc gradbeno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Marc Andrej,
Lavričeva cesta 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55,
elektronska pošta: zidarstvo-marc@siol.net,
internetni naslov: www.marc-gp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 128,367.108,78 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo
oddalo podizvajalcem: da, delež 50%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 8/2006-G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
128,367.108,78 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: 8/2006-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8488/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica

Storitve
Ob-22265/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, elektronska
pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si,�
��������������������������������������
internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2006-S.
II.5) Kratek opis: izvajanje posekov tras
SN in NN vodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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.: 7/2006-S: Sommy, d.o.o.
Mozirje, kontaktna oseba: Miloš Skornšek,
Nove loke 46, 3330 Mozirje, Slovenija, tel.
03/583-25-81, faks 03/583-25-81, elektronska pošta: sommy@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 33,344.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo
oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 7/2006-S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
33,344.000 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: 7/2006-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10951/06.
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: 28. 7. 2006.
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica
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Javni razpisi
Št. 38-1/2006

Ob-22143/06
Popravek

V javnem razpisu za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in
učenju predvidoma za obdobje 15. 9. 2007,
oznaka razpisa: MŠŠ-IZO3-RO-38-1/2006,

Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob‑2705/06, s
popravkom v Uradnem listu RS, št. 19-20 z
dne 24. 2. 2006, Ob‑5118/06, se objavljajo
naslednje spremembe:
V točki VIII. Okvirna višina razpoložljivih
sredstev se spremeni višina sredstev, ki so na
razpolago za javni razpis, in se sedaj glasi:
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je skupaj 439,102.229 SIT,
oziroma po posameznih letih:

sredstva po letih
2006

2007

260,102.229 SIT
(za dejavnosti zaključene do
15. septembra)

179,000.000 SIT
(za dejavnosti zaključene do
15. septembra)

Sredstva bodo črpana iz dveh proračunskih postavk:
– 25% PP 4410 Strukturni skladi – lastna
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju;
– do 75% PP 4423 Strukturni skladi –
tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju.
Predvidena sredstva po posameznih
sklopih:
Sklop 1:
Sredstva v letu 2006: 3,020.011 SIT.
Sklop 2:
Sredstva v letu 2006: 247,897.596 SIT.
Sredstva v letu 2007: 166,995.129 SIT.
Ministrstvo bo skušalo zagotoviti dodatna sredstva za razširitev izbranih projektov (prijavitelji morajo morebitne razširitve
projektov predvideti že v prijavi) v letu 2006
oziroma 2007.
Sklop 3:
Sredstva v letu 2006: 4,162.747 SIT.
Sredstva v letu 2007: 3,635.079 SIT.
Sklop 4:
Sredstva v letu 2006: 5,021.875 SIT.
Sredstva v letu 2007: 8,369.792 SIT.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-318/2006/1

Ob-22511/06

Transition Facility –
Policijske mirovne operacije
Številka objave:
Ministrstvo za notranje zadeve namerava dodeliti pogodbo za dobavo opreme, ki
bo omogočila delovanje Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije v Generalni Policijski Upravi, Uprava Uniformirane
Policije, Ljubljana, Rocenska 56 s finančno
pomočjo iz programa Evropske Unije – Prehodni vir.
Razpisno dokumentacijo in objavo lahko
prevzamete na naslovu: kontaktna
�����������������
oseba:
Nataša Grgasović, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386(0)1/428-57-91, e-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si��������������������
in na spletni strani Policije: http://www.policija.si/en/ (podmapa: Transition Facility).
Rok za oddajo ponudb je 5. 9. 2006 do
9. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št.

Št. 430-318/2006/1

proračunski postavki

4410, 4423

Ob-22515/06

Transition Facility –
Police Peace Operations
Publication reference:
Ministry of Interior intends to award a
supply contract for Supply of equipment needed to enable functioning of the Sector for
security planning and peacekeeping operations in General Police Directorate, Uniform
Police directorate, Ljubljana, Rocenska 56
with financial assistance from the Transition
Facility programme of the European Communities.
The tender dossier and contract notice are available from: contact name: Mrs.
Nataša Grgasović, The Ministry of Interior,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, fax
+386(0)1/428-57-91, e‑mail: natasa.grgasovic@mnz.si and on the following Web site:
http://www.policija.si/en/ (Subfolder: Transition Facility).
The deadline for submission of tenders is
5th September 2006 at 9 a.m. local time.
The Ministry of Interior
Št. 430-86/2006
Ob-22171/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št.: 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS,
št.:16/05), objavljamo
javni razpis
za rekonstrukcijo Celovške ceste v
Mežici
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je Rekonstrukcija Celovške ceste v Mežici.
Obseg zahtevanih del je razviden iz Tehnične dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del in mora
biti enotna za celotno javno naročilo.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: kot ponudnik lahko na razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti
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vsa predpisana dovoljenja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu
z določili povabila in navodili, ki sta sestavni
del razpisne dokumentacije.
4. Merila: kot edino merilo bo uporabljena najnižja ponudbena cena.
5. Okvirna višina sredstev: predvidena
višina sredstev za izvedbo predmeta javnega naročila je 38 milijonov SIT, in je zagotovljena na proračunski postavki 2328.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
30. oktober 2006.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prinosa morajo vloge prispeti v
vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do
ponedeljka, 4. septembra 2006 do 14. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb, bo v
torek, 5. septembra 2006 ob 12. uri, na
naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, Ljubljana. Ponudbe se
bodo odpirale po vrstnem redu predložitve
oziroma dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 15 dneh od dneva
odpiranja.
10. Brezplačna razpisna dokumentacija
je ves čas trajanja razpisa na voljo na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana (informativna pisarna, 2.
nadstropje), vsak delovnik od 9. do 15.30.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa
lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Franju
Kocenu, tel. 041/643-886.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 461/06
Ob-22258/06
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US,
16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US,
96/05 – ZRTVS-1 in 60/06; v nadaljevanju
ZMed), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št.
78/06) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03) Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2006
(JPR 19 – MV – 2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– splošnoinformativnih tiskanih medijev,
radijskih in televizijskih programov, pri čemer
so izvzeti projekti slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena ZMed in v skladu z Uredbo
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS,
št. 105/01), ter elektronskih publikacij,
– radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa,
– tehnična infrastruktura na področju
medijev.
Programske vsebine medijev so zlasti:
1.1 tematski članki, feljtoni, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih oziroma elektronskih
publikacijah;
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1.2 radijske in televizijske kulturno umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene in podobne oddaje ter radijske igre in
literarne radijske oddaje, primerne za objavo
v radijskih in televizijskih medijih oziroma
elektronskih publikacijah.
2. Razpisna področja
2.1 programske vsebine splošnoinformativnih tiskanih medijev
2.2 programske vsebine radijskih programov
2.3 programske vsebine televizijskih programov
2.4 programske vsebine elektronskih publikacij
2.5. programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa
2.6 programske vsebine, namenjene slepim v njih prilagojenih tehnikah
2.7 programske vsebine, namenjene gluhonemim v njih prilagojenih tehnikah
2.8 razvoj tehnične infrastrukture medijev
2.9 razvoj oziroma nadgradnja tehnične
infrastrukture operaterjev.
Projekti od točke 2.1 do vključno 2.7 se
sofinancirajo v največ 50% deležu iz sredstev državnega proračuna.
Za projekte pod točkama 2.8 in 2.9 je
določen 40% delež sofinanciranja s sredstvi
iz državnega proračuna (oziroma 35% delež
sofinanciranja v osrednji slovenski statistični
regiji) z možnim povečanjem za 15 odstotnih
točk v primeru malih in srednjih podjetij ter
obveznost ohraniti investicije najmanj pet let
po zaključku investicij. Prejemnik sredstev
mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Prijavitelj se mora na možno povečanje sofinanciranja iz tega odstavka sklicevati
že v obrazcu prijave na razpis.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) za sofinanciranje programskih vsebin
se lahko prijavijo:
3.1 izdajatelji tiskanih medijev, radijskih
in televizijskih programov ter elektronskih
publikacij po ZMed, katerih mediji so vpisani
v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
(v nadaljnjem besedilu: izdajatelji) ter pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov. Izvzeta je Radiotelevizija
Slovenija in radijski in televizijski programi
posebnega pomena.
Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične ali pravne osebe razširjajo aktualne in uredniško oblikovane novinarske
programske vsebine prek računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne
glede na njihov obseg.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani oziroma so prejeli
sredstva na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Predlagano delo mora izdajatelj razširjati
prek svojega medija.
Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo
imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01).
Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za
kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
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b) za sofinanciranje programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega
oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa se lahko prijavijo:
3.2 Izdajatelji s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani oziroma so prejeli
sredstva na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Predlagano delo mora izdajatelj razširjati
prek svojega medija.
Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo
imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01).
Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za
kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
c) za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture se lahko prijavijo:
3.3 izdajatelji
3.4 izdajatelji s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
radijskega oziroma televizijskega programa
za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje
prenosno oddajnega omrežja za posredovanje programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa,
3.5 operaterji po ZMed in Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
43/04).
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva
za kulturo.
Izdajatelji in operaterji morajo imeti do
Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
4. Merila
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo
Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednja
merila:
4.1.1. Za splošnoinformativne tiskane
medije:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev;
– povprečno število objavljenih izvirnih
člankov v posamezni številki;
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost.
4.1.2. Za radijske in televizijske programe ter elektronske publikacije:

– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo.
4.1.3 Za radijske in televizijske programe s statusom lokalnega, regionalnega,
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih;
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti;
– nepridobitnost programa kot prednostno merilo.
4.2. Pri izboru projektov tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednja merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj
medijev na celotnem območju države,
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za
posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.3 Uporaba meril
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od najvišjega števila točk navzdol, do
porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba meril za sofinanciranje
programskih vsebin medijev
Način ocenjevanja projektov: merila so
ovrednotena s točkami in na ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Vsako od 8 meril za sofinanciranje programskih
vsebin splošnoinformativnih tiskanih medijev je ocenjeno od 0 do 7 točk. Vsako od 7
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meril za sofinanciranja programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij je ocenjeno od 0 do 8
točk.
Najvišje število prejetih točk za programske vsebine splošnoinformativnih tiskanih
medijev, radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij je 280.
4.3.2. Uporaba meril za sofinanciranje
programskih vsebin radijskih in televizijskih
programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa
Način ocenjevanja projektov: prvih 8
meril za programske vsebine radijskih in
televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma
nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa je ocenjeno od 0 do 5 točk. Zadnje, 9 merilo pa od 0 do 10 točk. Najvišje
število prejetih točk za programske vsebine
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa je 250 točk.
4.3.3 Uporaba meril za sofinanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Način ocenjevanja projektov: vsako od
3 meril za razvoj tehnične infrastrukture je
ocenjeno od 0 do 5 točk. Najvišje število
prejetih točk za merila je 75 točk.
4.4 Vloga: prijavni obrazec in obvezne
priloge
Obrazcu je treba obvezno priložiti naslednje Priloge (vsako prilogo na ločenem
listu):
4.4.1 Za sofinanciranje programskih
vsebin medijev in programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa
Priloga št. 1
 dokazilo o registraciji (npr. kopija izpiska iz sodnega registra; odločba o vpisu v
register društev; dokazilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov,…),
ki ne sme biti starejše od 90 dni.
Priloga št. 2
– reference glavnega avtorja oziroma
avtorjev programske vsebine.
Priloga št. 3
– reference producenta.
Priloga št. 4
– reference izdajatelja (kadar producent
predlagane programske vsebine ni hkrati
tudi izdajatelj te vsebine).
Priloga št. 5
– obširnejšo vsebinsko obrazložitev predloga, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje projekta vsem razpisnim pogojem ter
merilom in prednostnim kriterijem.
Priloga št. 6
– izjava o zagotovljenih finančnih virih.
Priloga št. 7
– dokazilo predlagatelja – izdajatelja o
urejenosti pravnih razmerij s kolektivnimi
organizacijami iz točke 1. do 5. prvega odstavka 147. člena ali tretjega odstavka 159.
člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (za izdajatelje radijskih in televizijskih
programov ter elektronskih publikacij).
Priloga št. 8
– izjavo številka 1 glavnega avtorja, da
soglaša z navedenimi podatki, če ni sam
predlagatelj projekta.
Priloga št. 9
– izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim projektom ne kandidira oziroma ni

(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovne komisije itd).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
1. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge iz točke 4.4. ter podatke in elemente,
kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
Vloga ali del vloge, ki ne vsebuje vseh
sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije se šteje za
nepopolno.
2. Vsako posamezno vlogo mora predlagatelj predložiti v ločeni zaprti ovojnici
(kuverti), z oznako na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na razpis 2006 (JPR 19
– MV – 2006) ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
3. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 4. 9. 2006, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma
priporočeno oddane na pošti v odrejenem
roku, se bodo štele za prepozne.
4. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse:
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge;
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marko Jenšterle, tel.
01/369-59-81, elektronska pošta: marko.
jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronski
pošti Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000
Ljubljana).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje
o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku
60 dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo
dne 7. 9. 2006.
Ministrstvo za kulturo

prejel sredstev na drugem javnem razpisu
Ministrstva za kulturo.
Priloga št. 10
– izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija.
Priloga št. 11
– izjava številka 4 izdajatelja, ki kandidira na razpisnih področjih pod točkami od
2.1 do vključno 2.7, da za projekt ni prejel
drugih proračunskih sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel ali zanje namerava
kandidirati.
4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture
Priloga št. 1
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše
od 90 dni.
Priloga št. 2
– investicijski program, ki zajema tudi
finančno konstrukcijo projekta.
Priloga št. 3
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim projektom ne kandidira na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Priloga št. 4
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
pri investiciji.
Priloga št. 5 (samo za operaterje)
– potrdilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije o vpisu v uradno evidenco po ZEK.
Priloga št. 6 (samo za operaterje)
– uporabno dovoljenje za omrežje.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 370,000.000 SIT za programske vsebine splošno informativnih tiskanih medijev,
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij,
– 555,000.000 SIT za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega
ali televizijskega programa,
– 70,000.000 SIT za razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in omejitev pri dodelitvi
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
sofinanciranje.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski
komisiji.
7. Razpisni rok: razpis se začne 4. 8.
2006 in se zaključi 4. 9. 2006.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce (prijavni list, opis
projekta, finančna konstrukcija projekta,
viri pokrivanja stroškov),
– izjave št. 1 do št. 4 (za priloge 8 – 11
pri programskih vsebinah in prilogo 3 pri
razvoju tehnične infrastrukture),
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
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javni razpis
za postavitev javnih e-točk z
brezžičnim dostopom
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je postavitev javnih
e-točk z brezžičnim dostopom.
3. Cilj razpisa je omogočiti dostop do
svetovnega spleta vsem zainteresiranim
domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih območjih v Republiki Sloveniji.
4. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so: pravne ali fizične osebe.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja z
dvema projektoma, mora oddati dve vlogi.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene osebe, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– so prejemnice drugih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU za stroške, ki so predmet financiranja;
– so kadarkoli od leta 2000 pridobile ali
so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– imajo neporavnane obveznosti do ministrstva ali države;
– jim je bilo v treh zaporednih letih že
dodeljeno 100.000 EUR pomoči iz naslova
de minimis;
– so bile na dan 31. 12. 2005 v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02);
– so navedene v seznamu podjetij, s
katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
43/05) ne sme poslovati.
5. Upravičeni stroški
5.1. Vrste upravičenih stroškov:
Gradnja ali preureditev prostora namenjenega uporabniškim mestom, nabava ter
instalacija potrebne strojne in programske
opreme, priključnina ter triletna zakupnina
za povezljivosti v svetovni splet s pasovno
širino iz vloge in v skladu z javnim razpisom.
5.2. Določitev obdobja financiranja
upravičenih stroškov:
Ministrstvo bo sredstva za financiranje
izplačalo na podlagi zahtevka za financiranje, poročil o opravljenih delih na projektu in
dokazil o plačilu predloženih računov, ki se
nanašajo na realizacijo projekta. Prejemniki
sredstev morajo predložiti originalne račune
za aktivnosti in dokazila o plačilu računov, ki
so nastali po datumu sklenitve pogodbe in
do izdaje zahtevka za financiranje.
5.3. Ministrstvo bo v celoti zagotovilo
sredstva za izvedbo projektov, izbranih na
podlagi javnega razpisa.
6. Merila za izbiro projektov:
6.1. Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne
z namenom razpisa, bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
Stopnja podeželja: do 30 točk.
Funkcionalnost: do 50 točk.
Ekonomičnost: do 20 točk.
Kriterij stopnje podeželja znaša največ
30 točk in daje prednost postavitvi javne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
e-točke v od urbanih središč bolj oddaljenim in redkeje poseljenim naseljem ter
projektom v manj razvitih regijah.
Kriterij funkcionalnosti znaša največ 50
točk in ocenjuje kakovost ponujene javne
e-točke.
Kriterij ekonomičnosti znaša največ 20
točk in ocenjuje ekonomičnost gradnje javne e-točke.
Posamezna merila so ovrednotena v
točkah. Seštevek vseh meril znaša največ
100 točk.
Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6.2. Na podlagi ocenjevanja vlog bo
strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih projektov glede na število doseženih
točk. Sredstva se bodo dodeljevala najbolje
ocenjenim projektom glede na predlagano višino financiranja projekta do porabe
celotnih razpoložljivih sredstev. Sredstva
bodo dejansko izplačana šele ob predaji
postavljene javne e-točke k delovanju na
podlagi izstavljenih računov oziroma zahtevka za financiranje. Sredstva bodo izplačana največ do zneska vrednosti pogodbe,
ki jo bo ministrstvo sklenilo s posameznim
prejemnikom.
6.3. Pomoč se dodeljuje po pravilu de
minimis. Prejemniku se v treh zaporednih
letih ne more dodeliti več kot 100.000 EUR
pomoči iz naslova de minimis. Upošteva
se vsota vseh dodeljenih pomoči iz tega
naslova v navedenem obdobju, ne glede
na vir sredstev.
7. Opredelitev načina izbora prejemnikov: v izbor za financiranje se uvrstijo vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne
dokumentacije. V primeru, da bo skupna
vrednost pričakovanega financiranja vlog,
ki izpolnjujejo pogoje za financiranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo
imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in
sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele prednost vloge, ki
bodo dosegle višje število točk pri kriteriju
stopnje podeželja.
8. Višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je 120,000.000 SIT (brez
DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508 proračuna RS za leto 2006.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2006.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do
vključno 14. 9. 2006 do 12. ure ali oddana
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14. 9.
2006 do 12 ure v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo
naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja so javni.
11. Poslovna skrivnost: kolikor prijavitelj
ne določi drugače, so vsi podatki iz vloge
prijavitelja javni. Prijavitelji morajo podatke,
ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji
vlogi tako tudi označiti. To storijo s pisnim
sklepom, v skladu z določbami ZGD. Kot
poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna
skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo.

12. Datum odpiranja vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 15. 9. 2006 ob 12.
uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni
razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis
se prijavlja) ter prepozne vloge se neodprte vrne pošiljatelju. (Če z ovoja ni možno
ugotoviti pošiljatelja, pošiljko glavna pisarna
odpre ter z uradnim zaznamkom posreduje
vodji razpisa, ki jo vrne pošiljatelju.)
Strokovna komisija bo vse pravočasne in
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo pravilnost. V primeru formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le teh v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne
pogoje, bodo ocenjene v skladu z merili.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.mg.gov.si/��������������������
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve na zgoraj navedeni elektronski naslov.
15. Dodatne informacije so na voljo vsak
dan med 10. in 12. uro po tel. 01/400-37-59,
kontaktna oseba: Zvonimir Unijat.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu
01/400-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4302-61/2006/2

Ob-22407/06

javni razpis št. 4302-61/2006
za sofinanciranje nabave in
vzpostavitve videokonferenčnih
sistemov na rektoratih univerz
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478 46 00, faks
01/478-47-19, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Pravna podlaga: Javni razpis za sofinanciranje nabave in vzpostavitve videokonferenčnih sistemov na rektoratih univerz št. 4302-61/2006 se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije
(uradno prečiščeno besedilo, ZVRS-UPB1,
Uradni list RS, št. 24/05), Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo,
ZDU-1-UPB3, Uradni list RS, št. 24/05),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06).
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3. Predmet javnega razpisa:
3.1 Predmet razpisa je sofinanciranje
nabave in vzpostavitve videokonferenčnih
sistemov na rektoratih univerz. Vzpostavljeni videokonferenčni sistemi bodo morali biti
usklajeni s tehničnimi specifikacijami, ki so
opisane v razpisni dokumentaciji ter konfigurirani tako, da so bodo lahko povezali
preko Arnesovih večtočkovnih strežnikov.
Do sredstev bodo upravičene Univerza v
Ljubljani, Univerza v Mariboru ter Univerza
na Primorskem.
3.2 Upravičena področja sofinanciranja:
Ponudnik sofinanciranja je pripravljen
sofinancirati naslednje elemente projektov
vzpostavitve videokonferenčnih sistemov
prijaviteljev:
a) nabava sobnega videokonferenčnega
sistema z ustrezno programsko in omrežno
opremo (stikalo, strežnik, usmerjevalnik)
b) nabava sobnega projekcijskega sistema (LCD televizija, projektor)
c) nabava namiznih prenosnih videokonferenčnih sistemov (spletna kamera in
ustrezna programska oprema)
d) stroški montaže in instalacije.
Prejemnik sofinanciranja se lahko odloči
za obširnejše sistema, vendar v tem primeru krije prijavitelj sam razliko vrednosti investicije od predvidenega zneska sofinanciranja s strani ponudnika sofinanciranja.
Ponudnik sofinanciranj ni pripravljen sofinancirati režijskih stroškov ali drugih manipulativnih stroškov organizacije prijavitelja
(telefoni, ogrevanje, najemnine prostorov,
pisarniški material, poštnine ipd.).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na
razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis
prijavijo le programe, ki so koordinirani,
izvajani in zaključeni v času od 1. 7. 2006
do 25. 10. 2006;
2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti sredstva za kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju videokonferenčnega sistema ter za stroške druge strojne
in programske opreme, ki presega delež
sofinanciranja ponudnika sofinanciranja.
3. Posamezen prijavitelj mora vzpostaviti ustrezne povezave po predpisanih
protokolih in standardih (podrobneje je to
opisano v razpisni dokumentaciji) z Arnesovim večtočkovnim strežnikom.
4. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije razen prilog, ki morajo biti
jasno in nedvoumno označene in priložene
k predloženi dokumentaciji.
5. Prijavitelj mora s podpisom izjave,
ki je del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi
tega javnega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja;
6. Ponudnik sofinanciranja in Arnes
bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala
tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih videokonferenčnih sistemov s predpisanimi merili, v skladu s pravili ocenjevanja,
ki so priloženi tehnični dokumentaciji;
7. Prijavitelj je po vzpostavitvi videokonferenčnega sistema dolžan komisijo
povabiti na pregled omrežja;
8. Prijavitelj bo upravičen do povračila vloženih sredstev po izdanem pozitivnem mnenju komisije;

ske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

9. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da bo v predvidenem roku projekt
zaključen;
10. Prijavitelj ne sme imeti nobenih
morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ponudnika;
K financiranju se bodo lahko prijavile:
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru
ter Univerza na Primorskem.
4.2 Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
I. celotna vrednost projekta (20%),
II. dosežena cena za sobni sistem
(70%),
III. število namiznih prenosnih sistemov
(10%).
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa, je
okvirno 20,000.000 SIT vključno z DDV.
Ponudnik sofinanciranja bo na osnovi meril
iz razpisne dokumentacije izbral 3 prijave
za vzpostavitev videokonferenčnih sistemov.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge morajo biti izvedene in zaključene do 25. 10.
2006. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo
dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2006. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije in v enem izvodu mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, do 5. 9. 2006, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis – Sofinanciranje nabave in vzpostavitve videokonferenčnih sistemov na rektoratih univerz«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 9). Kot pravočasne se
štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do
zaključka uradnih ur (torej do 5. 9. 2006
do 15. ure) ali so oddane priporočeno na
pošto do izteka roka (torej do 5. 9. 2006 do
24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 8. 9. 2006 ob 12. uri.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://www.mvzt.gov.si (rubrika
»Javni razpisi«) oziroma v vložišču Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vsak dan
od 9. do 13. ure do vključno 5. 9. 2006.
Dodatne informacije so na voljo pri
kontaktni osebi ponudnika sofinanciranja (Davor Šoštarič) vsak delovni dan
med 12. in 14. uro na tel. 02/22-99-160
oziroma po elektronski pošti na naslov
davor.sostaric@gov.si.������������������
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja uporabo elektron-
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Ob-22192/06
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur.
l. RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o
upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Ur. l. RS, št. 71/03, 89/03
in 77/04) objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana
za študijsko leto 2006/2007
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov
v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko
leto 2006/2007«. Prošnja mora biti poslana
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno
prevedene v slovenščino.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev
Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam
ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo
za sprejem najpozneje do petka, 15. septembra 2006, na naslov: Dom podiplomcev
Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva
9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj
– Vloga za sprejem v DPL«.
3. Dokazilo o statusu študenta podiplomskega študija morajo študenti predložiti Komisiji za sprejem v roku treh dni po vpisu,
najpozneje pa do torka, 17. oktobra 2006.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma
največ 50 km oddaljenem kraju od Ljub
ljane.
Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za
študente s statusom mladega raziskovalca
in asistenta stažista.
Študenti s statusom mladega raziskovalca ali asistenta stažista morajo k vlogi
priložiti pogodbo o zaposlitvi.
Študenti, razen študentov s statusom
mladega raziskovalca ali asistenta stažista,
morajo vlogi za sprejem priložiti:
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
iz katerega je razvidno, da niso prijavljeni
v evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega

Stran

6404 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

zavarovanja, iz katerega je razvidno, da
niso zaposleni.
Izjemoma lahko v Domu podiplomcev
bivajo študenti, katerih prebivališče, iz katerega prihajajo v kraj študija, je od kraja
študija oddaljeno manj kot 25 km, če:
– imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nimajo več kot dvakratne možnosti
javnega prevoza dnevno ali
– živijo v posebno težkih socialnih in
zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost – 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti – 10%,
3. oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija
– 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo – 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila – 10%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji
lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk.
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna
kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih
izpitov zadnjega letnika, ki so se ocenjevali
z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne
upošteva ocena diplomske naloge oziroma
diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna
kot srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z
ocenami od 1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 10 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk,
– udeležba na strokovnih seminarjih,
znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na
državni ali mednarodni ravni – 5 točk.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega
prihajajo v kraj študija, za študente, državljane Republike Slovenije, od kraja študija
se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ
10 točk, in sicer:
– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 101 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako,
da je mogoče zbrati največ 10 točk.
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Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali
zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80%
invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu
po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi,
kar v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega
lista otroka in izjavo, da bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se prišteje 5 točk.
Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ
10 točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 10 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča
Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet
zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem
v DPL. Predvidoma do 20. oktobra 2006 bo
na podlagi meril za bivanje v DPL določila
zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam.
Študenti z enakim številom točk se bodo
razvrstili na seznam tako, da se bodo po
vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 1.
točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več
študentov še vedno doseglo enako število
točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz
katerega prihajajo v kraj študija, od kraja
študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa
in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja
tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi
prednostnega seznama bo ta objavljen na
oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana,
na spletnih straneh Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (www.mvzt.
gov.si) in na spletnih straneh DPL (www.
dpl.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča
najpozneje do 26. oktobra 2006.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2006/2007 na voljo predvidoma
25 garsonjer.
Študenti, vpisani v študijski program za
pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v DPL največ dve leti in pol, tisti,
ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega
magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju
pa največ dve leti in pol. To velja za tiste,
ki začnejo bivati v DPL v prvem letniku
študija. Za ostale se bivanje sorazmerno
skrajša glede na to, v katerem letniku so
začeli bivanje v DPL.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 6. 2006 do 30. 9.
2006 naslednje:

a) garsonjera v podpritličju: 29.435 SIT,
b) garsonjera v pritličju: 35.568 SIT,
c) garsonjera v nadstropju: 38.511 SIT.
Cene najema se vsake štiri mesece revalorizirajo v skladu z rastjo življenjskih
potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Svet javnega zavoda
»Dom podiplomcev Ljubljana«
Ob-22234/06
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), Enotnega programskega dokumenta
za obdobje 2004 do 2006 in Programskega
dopolnila za obdobje 2004 do 2006, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04,
117/04; v nadaljevanju: Splošni pogoji),
sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
13. 4. 2006 o Poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada za regionalni razvoj
(v nadaljevanju: Regionalni sklad) za leto
2006, objavlja Regionalni sklad
javni razpis
za dodeljevanje posojilnih sredstev
za projekte spodbujanja razvoja
turističnih destinacij – financiranje
turistične infrastrukture
za upravičence, ki so prejeli nepovratna
sredstva na podlagi:
– javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17/2006 z
dne 17. 2. 2006, s spr. in dop. v Ur. l. RS,
št. 23/06 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2:
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
Turistična infrastruktura III, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: javni razpis za turizem MG).
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij
– namen B, posamezne ključne investicije na področju turistične infrastrukture, ki
bodo pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
– bazeni in bazenski kompleksi kot del
dodatne ponudbe v okviru že obstoječih
hotelskih naselij prijavitelja.
2. Skupna višina razpisanih sredstev za
financiranje investicij je 780.000.000 SIT
ugodnih posojil iz Poslovnega in finančnega načrta za leto 2006.
V skladu z upoštevanjem regionalnega
kriterija je praviloma najmanj 60% razpoložljivih sredstev namenjeno prijaviteljem iz
regij A in B, preostanek pa prijaviteljem iz
regij C in D, glede na prispele prijave.
II. Nameni dodeljevanja sredstev
1. Nameni dodeljevanja: namen dodeljevanja je spodbujanje investicij v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
turistične infrastrukture.
2. Upravičenci: upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki imajo dejavnost registrirano po
veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah
in ustrezajo pogojem za mala in srednja
podjetja ter so prejeli nepovratna sredstva
na podlagi javnega razpisa za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni
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razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17 z dne
17. 2. 2006 ter 23/06 z dne 3. 3. 2006) za
Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih
destinacij III, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo.
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo
nove turistične infrastrukture:
– stroški gradnje,
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva regionalna shema državnih
pomoči št. 0004-5715334-2001/4.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na
osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo del ali storitev po prijavi na razpis Ministrstva za gospodarstvo.
4. Splošni pogoji dodeljevanja: javni
razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko
sofinancira le investicije, ki imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov
tega javnega razpisa.
A. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na obrazcu Regionalnega
sklada vrste BT2. Obrazec je sestavni del
razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo
biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od upravičenca in so
navedene v poglavju II., točki 5. – Vsebina
vloge tega razpisa in ki so navedene na
posameznem obrazcu za prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijski
program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00).
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji.
4. Upravičenec ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
v likvidaciji.
5. Upravičenec 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, 50/02 in 93/02).
6. Upravičenec ni smel od leta 2000 pridobiti in oziroma ni v postopku pridobivanja
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
8. Upravičenci lahko za posamezen
projekt prejmejo največ 50% (Osrednjeslovenska regija) oziroma 55% (ostale regije)
državnih pomoči v skladu z regionalno karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
9. Upravičenec mora imeti za investicijo
zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih sredstev v upravičeni konstrukciji projekta.
10. Višina sofinanciranja s posojilnimi
sredstvi za posamezno investicijo v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo
nove turistične infrastrukture lahko dosega
največ 50% upravičenih stroškov, pri čemer

premičnino, ki jo bo upravičenec morebiti
ponudil za zavarovanje posojila oziroma
druga ustrezna dokumentacija glede na
predvideni način zavarovanja,
– sklep pristojnega organa upravljanja
družbe, v kolikor ta organ obstaja, o potrditvi predloženega investicijskega programa
ter investicije (v kolikor prijavitelj tak organ
ima),
– študija presoje vplivov na okolje (v
kolikor je bila v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj potrebna),
– izjava predlagatelja o vključenosti projekta v Naturo 2000,
– izjava predlagatelja o ohranitvi investicije v regiji v obdobju 5 let po zaključku
investicije za isti namen,
– izjava predlagatelja da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega razpisa,
– izjava predlagatelja, da ima za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna
pravnomočna dovoljenja,
– revidirano letno poročilo za leto 2005
– v skladu z ZGD (kolikor prijavitelj še nima
revidiranega letnega poročila za leto 2005,
predloži revidirano letno poročilo za leto
2004 in nerevidirano letno poročilo za leto
2005). V primeru, da prijavitelj po zakonu ni
zavezan za revizijo, predloži nerevidirana
letna poročila. Vsebina letnega poročila je
definirana v ZGD,
– izjava matične banke, da ima prijavitelj ustrezno boniteto,
– izjava predlagatelja, da se investicija
pred prijavo na razpis turizma MG še ni
pričela izvajati,
– sklep Ministrstva za gospodarstvo o
izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev,
izdanega na podlagi javnega razpisa za
pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št.
15-17/2006 z dne 17. 2. 2006 ter 23/2006 z
dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje
razvoja turističnih destinacij III,
– dokazilo o datumu oddaje prijave na
razpis MG,
– disketa /CD z izpolnjenimi tabelami v
Excel obliki,
– fotografije lokacije predvidenega projekta.
III. Finančni pogoji
A. Posojilni pogoji
1. Posojilni pogoji:
– doba vračila posojila do 20 let (z vključenim moratorijem),
– do petletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obrestna mera EURIBOR (trimesečni)
+ 0,5% in
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
3. Doba vračanja posojila ne more biti
daljša od ekonomske dobe projekta.
B. Sklepanje pogodbe
1. Pogodba o financiranju projekta s posojilnimi sredstvi Regionalnega sklada bo
sklenjena pri Banki Koper d.d.:
– po izvedbi zavarovanja posojila.
2. Rok sklenitve pogodbe je praviloma
do 2 meseca od vročitve sklepa o odobritvi posojilnih sredstev za projekt upravičencu.
3. Odstop od nepovratnih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za tu-

znesek državne pomoči iz vira posojila in
nepovratnih sredstev, skupno ne sme preseči najvišjih omejitev po pravilih državnih pomoči. Informacijo o znesku državne
pomoči v posojilu lahko upravičenec pred
prijavo na javni razpis pridobi pri Regionalnem skladu.
11. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja
porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola ter vpogled v poslovno
dokumentacijo upravičenca.
12. Upravičenec mora investicijo zaključiti v skladu s podano prijavo na javni razpis, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2008.
13. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se investicija še ni pričela izvajati (izvajanje
investicije se lahko prične šele po oddaji
vloge na javni razpis turizma MG).
14. Regionalni sklad lahko od prosilca
zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na
svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
B. Projekti oziroma investicije morajo
izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje:
1. Skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa in pripravljenost vloge v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
2. Predložen sklep Ministrstva za gospodarstvo o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdan na podlagi javnega
razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l.
RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23/06 z
dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje
razvoja turističnih destinacij III.
5. Vsebina vloge
1. Izpolnjen in žigosan prijavni obrazec
vrste BT2 z vsemi prilogami,
2. Izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo o priglasitvi, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, z vsemi registrskimi listi,
3. Vsa predpisana dokazila in druge dokumente, ki se nanašajo na izvedbo investicije, in sicer:
– Investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00), iz katerega je razvidno,
da je finančna konstrukcija naložbe trdna
(da ima predlagatelj zagotovljenih vsaj 25%
lastnih sredstev, ter zagotovljena sredstva
za izvedbo investicije v višini 100% in da
so, upoštevaje tudi zaprošena sredstva
na podlagi tega javnega razpisa, v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije). Investicijski načrt ne sme biti
starejši kot leto dni od prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo.
– Vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije in
izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena vsa potrebna
pravnomočna dovoljenja – pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje za začetek
izvedbe investicije. Gradbeno dovoljenje
mora glasiti na prijavitelja in na prijavljeno
investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora
biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni
obrat oziroma bazen ali za bazenski kompleks.
4. Ostale obvezne priloge:
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni
list, ki nista starejša od 1 meseca za ne-
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rizem MG, avtomatično pomeni odstop od
posojilnih sredstev Regionalnega sklada.
4. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi in ga določi upravičenec v prijavi v skladu s predvidenimi
aktivnostmi. Investicija mora biti zaključena
najkasneje 6 mesecev po predvidenem zaključku, vendar najkasneje 31. 12. 2008.
5. Če upravičenec, ki so mu bila posojilna sredstva odobrena, ne bo pristopil
k podpisu pogodbe v roku, določenem v
sklepu, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se
bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in odobrenih sredstev, v
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena
Splošnih pogojev zavrže.
6. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več naslednjimi zavarovalnimi instrumenti:
– Bančna vloga, za katero obstaja s pogodbo določena obveznost, da se uporabi
za poplačilo terjatve;
– vrednostni papirji Republike Slovenije,
Banke Slovenije ter vlad in centralnih bank
držav EEA in nekaterih z njimi primerljivih
držav OECD;
– nepreklicne garancije na prvi poziv
bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih
tujih bank;
– prvovrstni dolžniški vrednostni papirji
bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih;
pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji;
– nepreklicna jamstva Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza;
– zastava nepremičnin;
– jamstva Republike Slovenije.
Dokaz o vrednosti zavarovanj mora na
svoje stroške predložiti upravičenec. Izdela pa ga lahko sodno zapriseženi cenilec
s seznamom pri Regionalnem skladu. K
ustreznosti zavarovanja mora dati soglasje Regionalni sklad. Zavarovanje mora biti
veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
7. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in
vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojilnih sredstev z banko. Regionalni sklad
ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.
C. Črpanje posojila
1. Obdobje sofinanciranja je 2004 – 2006.
Regionalni sklad bo posojilna sredstva nakazoval glede na upravičene stroške.
2. Črpanje posojila Regionalnega sklada je na podlagi računov ali pogodb za
dela, ki bodo nastala na osnovi prvega
naročila za izvedbo del ali storitev po prijavi na javni razpis za turizem MG in so
priznana kot upravičeni stroški. Posojilna
sredstva se lahko na podlagi pisnega naloga upravičenca nakažejo izvajalcem oziroma dobaviteljem ali se izplačajo na račun
upravičenca kot refundacija že plačanih
računov.
3. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
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VI. Merila za izbiro
Upravičenci do posojilnih sredstev bodo
investitorji, ki bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR III (Ur. l. RS, št.
15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23/06 z dne
3. 3. 2006).
Prednost pri odobritvi posojilnih sredstev bodo imeli projekti, ki bodo na podlagi
ocene strokovne komisije Ministrstva za
gospodarstvo prejeli višje število točk.
Regionalni sklad si pridržuje pravico
preverbe navedenih podatkov v posamezni prijavi s strani neodvisnega zunanjega
recenzenta.
VII. Rok in način prijave
1. Način prijave: popolna vloga, v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica (priporočeno po pošti ali
osebno) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga – projekt turističnih destinacij« na prednji strani ter s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
2. Datumi odpiranja vlog: razpis je odprt
do vključno 4. 9. 2006. Prijave lahko vlagatelji oddajo osebno ali priporočeno po pošti
do vključno 4. 9. 2006.
3. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni
po izteku roka za oddajo prijav. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj.
4. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo (navodila in obrazci) je možno dvigniti na sedežu Javnega sklada RS
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se
posreduje po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Regionalnega sklada: http://www.rdf-sklad.si ali
pa jo je možno naročiti pri kontaktni osebi
javnega razpisa.
5. Dodatne informacije: kontaktna oseba Regionalnega sklada: Irena Marn, tel.
01/836-19-53, faks 01/836-1-956, e-mail:
irena.marn@rdf-sklad.si
VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8
dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev se zavrnejo.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,

ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 30 dni
po izteku roka za oddajo vlog.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za regionalni
razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda
tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o
dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
9. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila po zakonu o predpisani
obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l.
RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
Ob-22236/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01, 59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini
I. Predmet razpisa
Namen tega razpisa je spodbujanje
znanstvenega sodelovanja najboljših slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih skupin s tujimi raziskovalci in raziskovalnimi
skupinami na področju naravoslovja in tehnike ter spodbujanje mobilnosti raziskovalcev, ki so doktorski študenti.
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih »mladih raziskovalcev« in asistentov
na fakultetah za štirimesečno nepretrgano raziskovalno delo v tujini. Raziskovalno
delo lahko traja dlje, a bo štipendija priznana za 4 mesece.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala stroške v višini 250.000
SIT na mesec. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila slovenski in tuj mentor.
Razpis bo odprt z objavo v Uradnem
listu RS do 22. 12. 2006 oziroma do porabe sredstev.
II. Navodila
Prijavitelj je lahko institucija, ki opravlja
raziskovalno in razvojno dejavnost, ali visokošolski zavod, kjer je asistent zaposlen.
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena.
Dokumente, ki se zahtevajo ali se z njimi uveljavlja dodatne točke, prosimo, priložite v enakem vrstnem redu, kot so našteti
spodaj v točki V.
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati na čas pred iztekom roka za prijavo.
Če ni pri posameznem dokazilu navedeno drugače, dokazovanje ni mogoče z
drugo listino.
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Listin ni potrebno prilagati v originalu,
ampak so lahko fotokopije ali poslani po
faksu (velja tudi za izjave mentorjev). Če
se bo pojavil dvom, bo štipenditor zahteval
vpogled v original.
Na vseh izpisih iz internetnih strani, naj
bo naveden naslov.
III. Pogoji za kandidata
1. da je državljan Republike Slovenije in
ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
2. je vpisan/sprejet na javno veljavni
(akreditirani) doktorski študijski program
na javno veljavni (akreditirani) slovenski
izobraževalni instituciji,
3. njegov doktorski študij je s področja
naravoslovja ali tehnike,
4. raziskovanje v tujini se mora pričeti po datumu oddaje vloge in pred 1. 9.
2007,
5. ima status »mladega raziskovalca«
ali je asistent na visokošolskem zavodu,
6. ima na tuji instituciji že izbranega somentorja.
IV. Merila za razvrščanje vlog
Prednost imajo kandidati, katerih vloge
prispejo do štipenditorja prej (upošteva se
samo datum prejema vloge, neupoštevaje
morebitne dopolnitve). Če bo isti dan na
organ prispelo več vlog, bodo točkovane
po naslednjih merilih:
1. objava znanstvenega dosežka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma
samostojni publikaciji (3 točke),
2. referati in posterji na konferencah in
seminarjih (1 točka),
3. kandidat je (so)izumitelj izuma, za
katerega je že podeljen patent ali je pa je
patent prijavljen v državi, kjer se opravlja
popoln preizkus patentne prijave (vsak 6
točk),
4. mednarodne nagrade ali priznanja za
znanstveno raziskovanje v času podiplomskega študija (2 točki),
5. kandidat ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu (20 točk),
6. znanstvena in strokovna uspešnost
mentorja po metodologiji ARRS (1/100
upoštevanega števila točk po tej metodologiji).
V. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice kandidata za štipendijo
(obe strani),
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na doktorski študij z navedbo študijskega programa in trajanja študija (obvezno mora biti razvidno, da gre za doktorski
študij),
– fotokopijo pogodbe o financiranju mladega raziskovalca ali fotokopijo pogodbe o
zaposlitvi za kandidate asistente,
– izjavo slovenskega in tujega mentorja, da bosta kandidata vodila pri tem programu.
Za dodatne točke in s tem prednost pri
izboru, če dospe več vlog na štipenditorja
na isti dan, se prijavi lahko priloži:
– fotokopija mednarodnega priznanja
ali nagrade, iz katere naj bo razvidno vsaj
(1.) ime kandidata, (2.) da je bila udeležba
mednarodna, (3.) datum izdaje in (4.) za kaj
je bila podeljena; mogoče je tudi dokazovanje z drugimi ustreznimi listinami,
– za objave, referate, konference in seminarje ter izume se vlogi priložijo izpisi iz
Cobissa,

– izpis iz internetne strani (http://sicris.
izum.si/) »vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS« za slovenskega mentorja, pri
čemer morate pri izpisu označiti od leta
2001 do leta 2006, brez povzetkov, s točkovanjem in brez izpisa bibliografskih enot,
veda pa mora biti enaka, kot je na vaši
prijavnici. Izpis ne sme biti starejši kot 1
mesec od roka za oddajo vloge.
VI. Obravnavanje vlog: o izbiri kandidatov direktorica Ad future izda odločbo
prijavitelju. Po poteku pritožbenega roka,
bodo izbrani prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju za posameznega
prejemnika finančnih sredstev.
VII. Rok in način oddaje prijav: prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi
dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova
34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 27. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči z
objavo razpisa v Uradnem listu RS in traja
do vključno 22. 12. 2006.
VIII. Dostopnost razpisne dokumentacije: prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure. Dodatne informacije so na voljo v
času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter
po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Št. 81/06
Ob-22232/06
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06) razpisujemo
podiplomsko usposabljanje
mladega raziskovalca/raziskovalke na
področju prostorskega planiranja
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
ustrezne smeri;
– imajo povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– starost do vključno 28 let.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas, s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratko predstavitvijo svojega videnja
sodelovanja v raziskovalnem programu in
dokazili o izpolnjevanju pogojev do 25. avgusta 2006 na naslov: Urbanistični inštitut
RS, Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana z
oznako » javni razpis – mladi raziskovalec«.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
ne bodo obravnavane.
Pri izboru kandidata se bodo upoštevali
pogoji in merila določena s Pravilnikom o
usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 24/06). Kandidati bodo
pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o
izbiri.
Urbanistični inštitut Republike
Slovenije
Ob-22639/06
Zbornica RS za zasebno varovanje razpisuje skladno z 29. členom Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03
– ZZasV)
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strokovno izobraževanje
za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij »varnostnik/varnostnica«, »varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka«, »varnostni menedžer/varnostna menedžerka«,
»operater VNC/operaterka VNC«, »varnostni tehnik/varnostna tehnica«, »pooblaščeni inženir varnostnih sistemov/pooblaščena
inženirka varnostnih sistemov«
in
specialistično izobraževanje
za varovanje javnih zbiranj, intervencije,
varovanje oseb in za izvajanje notranjega
nadzora.
Strokovno izobraževanje za pridobitev
navedenih NPK in navedenih specialističnih izobraževanj, bodo potekala po programih, določenih v členih 8 do 16 Pravilnika o
izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja (Ur. l. RS, št. 131/04).
Navedena strokovna in specialistična izobraževanja so programirana v naslednjih
mesecih in rokih:
V mesecu avgustu:
Od 28. 8. 2006 do 6. 9. 2006 strokovno
izobraževanje za NPK »varnostnik/varnostnica«.
Od 29. 8. 2006 do 31. 8. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 29. 8. 2006 do 7. 9. 2006 strokovno
izobraževanje za NPK »varnostnik/varnostnica«.
V mesecu septembru:
Od 18. 9. 2006 do 27. 9. 2006 strokovno
izobraževanje za NPK »varnostnik/varnostnica« v Ljubljani.
Od 11. 9. 2006 do 26. 9. 2006 strokovno
izobraževanje za NPK »varnostni menedžer/varnostna menedžerka« v Ljubljani.
Od 5. 9. 2006 do 7. 9. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 12. 9. 2006 do 14. 9. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 19. 9. 2006 do 21. 9. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 26. 9. 2006 do 28. 9. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 4. 9. 2006 do 15. 9. 2006 strokovno
izobraževanje za NPK »varnostni operater
VNC/varnostna operaterka VNC«.
V mesecu oktobru:
Od 2. 10. 2006 do 11. 10. 2006 strokovno izobraževanje za NPK »varnostnik/varnostnica«.
Od 2. 10. 2006 do 12. 10. 2006 strokovno izobraževanje za NPK »varnostni
tehnik/varnostna tehnica«.
Od 3. 10. 2006 do 5. 10. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 10. 10. 2006 do 12. 10. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 17. 10. 2006 do 19. 10. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 24. 10. 2006 do 26. 10. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 16. 10. 2006 do 25. 10. 2006 strokovno izobraževanje NPK »varnostnik/varnostnica«.
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Od 16. 10. 2006 do 20. 10. 2006 strokovno izobraževanje NPK »varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka«.
Od 16. 10. 2006 do 9. 11. 2006 strokovno izobraževanje NPK »pooblaščeni inženir/ka varnostnih sistemov«.
Od 23. 10. 2006 do 25. 10. 2006 specialistično izobraževanje za izvajanje notranjega nadzora.
Od 23. 10. 2006 do 27. 10. 2006 specialistično izobraževanje za opravljanje intervencij.
V mesecu novembru:
Od 6. 11. 2006 do 15. 11. 2006 strokovno izobraževanje NPK »varnostnik/varnostnica«.
Od 7. 11. 2006 do 9. 11. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 14. 11. 2006 do 16. 11. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 21. 11. 2006 do 23. 11. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 28. 11. 2006 do 30. 11. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 6. 11. 2006 do 10. 11. 2006 specialistično izobraževanje za opravljanje intervencij.
Od 20. 11. 2006 do 24. 11. 2006 specialistično izobraževanje za opravljanje intervencij.
Od 13. 11. 2006 do 24. 11. 2006 specialistično izobraževanje za varovanje oseb.
Od 20. 11. 2006 do 29. 11. 2006 strokovno izobraževanje NPK »varnostnik/varnostnica«.
V mesecu decembru:
Od 4. 12. 2006 do 14. 12. 2006 strokovno izobraževanje NPK »varnostnik/varnostnica«.
Od 4. 12. 2006 do 8. 12. 2006 specialistično izobraževanje za opravljanje intervencij.
Od 11. 12. 2006 do 15. 12. 2006 specialistično izobraževanje za opravljanje intervencij.
Od 5. 12. 2006 do 7. 12. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Od 12. 12. 2006 do 14. 12. 2006 specialistično izobraževanje »varovanje javnih
zbiranj«.
Izobraževanja se bodo izvedla ob pogoju zadostnega števila udeležencev skladno
z 18. členom cit. Pravilnika.
Natančne lokacije izobraževanj bodo
določene glede na kraj bivališča večine
prijavljenih udeležencev in sporočena kandidatom najpozneje 5 dni pred začetkom
izobraževanja.
Pri posameznih terminih začetka izobraževanj lahko ob njihovi konkretni koordinaciji pride do določenih odmikov.
Zbornica RS za zasebno varovanje
Št. 02506-2/2005
Ob-22172/06
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006
in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Statuta Občine Postojna (Ur. l. ,RS št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05) in sklepa župana Občine Postojna
št. 02506-2/2005-1 z dne 6. 1. 2006 Občina
Postojna objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju dejavnosti
mladih v Občini Postojna v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih
A. letnih programov,
B. projektov društev, zvez društev, javnih zavodov, ustanov, skladov in drugih neprofitnih organizacij za otroke in mladino
do vključno 26 let, ki se bodo izvajali na
območju občine Postojna ali so namenjeni
otrokom in mladim iz občine Postojna v
letu 2006.
2. Razlaga pojmov
Najvišja kvota
Najvišja kvota sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj na osnovi vseh
prijav na razpis, ne more biti večja od 15%
vseh razpisanih sredstev.
Županova kvota
Župan lahko v okviru razpisnih sredstev
na osnovi lastne presoje posameznim prijaviteljem razdeli največ 15% razpisanih
sredstev, ki jih pred izračunom vrednosti
točke izvzame iz razpisanih sredstev. Župan lahko sredstva dodeli samo tistim prijaviteljem, za tiste prijave, katerih odobrena
sredstva za posamezno prijavo ne presegajo višine zaprošenih sredstev, seštevek
VSEH odobrenih sredstev pa ne sme presegati najvišje kvote.
Višina točke
Višina točke se izračuna tako, da se razpisana sredstva, zmanjšana za županovo
kvoto, delijo s seštevkom vseh točk, ki so
bile podeljene vsem prijaviteljem.
3. Izbor prijavljenih programov / projektov
3.1. Sofinancirani bodo programi in projekti, ki so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok
in mladine;
– spodbujanju kreativnosti zadovoljevanju interesov otrok in mladine;
– vzpodbujajo aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte na področju dejavnosti mladih;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju
dela z otroki in mladino v Občini Postojna;
– izobraževanju in usposabljanju za
mladinsko delo;
– spodbujanju prostovoljnega dela;
– zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanju nasilja med in nad mladimi;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanju in sprejemanju drugačnosti;
– vzpodbujanju informiranosti mladih in
zmanjšanju odliva intelektualnega potenciala iz občine Postojna;
– mobilnosti, sodelovanju in aktivna participaciji mladih v družbi;

– izdajanju mladinskih periodičnih publikacij
– razvoju interesnih oblik združevanja
mladih;
3.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Občini Postojna;
– imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Postojna za pretekla leta;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega
razpisa;
– program in/ali projekt se izvaja za
otroke oziroma mladino na območju Občine Postojna ali so namenjeni otrokom in
mladim iz Občine Postojna v letu 2006;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– so prijavili samo programe in/ali projekte ki bodo izvedeni v letu 2006;
– delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega programa, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji, navedeni v prvem odstavku te točke,
ki imajo sedež izven Občine Postojna in/ali
niso bili v preteklem proračunskem letu
(2005) sofinancirani iz proračuna Občine
Postojna in izpolnjujejo vse ostale pogoje
tega odstavka. V tem primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati
o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj
prijavlja program in/ali projekt posebnega
pomena v okviru predmeta tega razpisa in
je za prijavljeni program izkazan interes za
Občino Postojna z istimi kriteriji kot veljajo
za ostale prijavitelje.
Pogoji so izločitveni.
3.3. Posebni pogoji
3.3.1. Splošni pogoji
Program in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna in so na
njih z enako vsebino uspešno kandidirali,
kot tudi aktivnosti komercialnega značaja,
se ne bodo sofinancirali.
3.3.2. Letni program
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
EN letni program. V primeru, ko prijavitelj
prijavi dva ali več letnih programov, se vse
prijave prijavitelja na ta del razpisa zavržejo.
– Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 25% vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali drugih virov. V
kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja,
se prijava na ta del razpisa zavrže.
3.3.3. Projekti
– Prijavitelj mora za izvedbo posameznega projekta zagotoviti vsaj 40% vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali
drugih virov. V kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se posamezna prijava
zavrže.
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3.4. Kriteriji za izbiro programov in/ali
projektov
3.4.1. Letni program
– struktura članstva (število članov do
26 let, delež članov do 26 let);
– pogostnost aktivnosti prijavitelja (tedenske, mesečne… aktivnosti);
– vključenost prostovoljcev (vključenost
in število prostovoljcev);
– strokovnost dela (zagotovljena strokovnost dela z mladimi);
– trajnost programa (program se vzpostavlja na novo, obstaja že več let…).
3.4.2. Projekti
– struktura članstva (število članov do
26 let, delež članov do 26 let);
– trajanje izvedbe projekta (št. dni);
– vključenost prostovoljcev (vključenost
in število prostovoljcev);
– strokovnost dela (zagotovljena strokovnost dela z mladimi);
– ciljne skupine (namenjeno samo članom, namenjeno vsem mladim);
– trajnost projekta (projekt se vzpostavlja na novo, se izvaja že več let…).
Natančnejša merila in kriteriji so opredeljeni v prilogi.
3.5. Komisija
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje
prispelih prijav ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki
so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni Odločbi o izboru programov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Vrednost razpisanih sredstev za leto
2006 znaša: 5,700.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
Pogodbene zneske bo Občina za posamezne projekte nakazala v roku 30 dni od
uradnega prejema poročil oziroma v treh
delih za program, in sicer po 14 dneh po
prejemu 1., in 2. delnega vsebinskega in finančnega poročila ter končnega poročila.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine
Postojna in se zaključi 14. 8. 2006.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini
Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna
– sprejemno informacijska pisarna z vložiščem št. 3/2.

obvestila. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo posredovala razpisno dokumentacijo na osnovi pisne zahteve prijavitelja v času razpisnega roka.
Zainteresirani si lahko ogledajo neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času
uradnih ur Občine Postojna.
8. Zahtevana dokumentacija
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazci,
– zahtevane izjave,
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in izjave, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Prijava mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – pisarna ŠT.
3/2 – sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna, v zapečateni ovojnici z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD
– razpis 2006 – letni program« – za letni
program »Ne odpiraj – DD – razpis 2006
– projekti« – za projekte do vključno 14. avgusta 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici naj bo navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
10. Dopolnjevanje in neustreznost prijav
9.2 Dopolnjevanja delov prijav ali prijav
v celoti so možne le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero prijavo ali del prijave
se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila
oddana priporočeno do vključno 14. 8.
2006, oziroma do tega dne ni bila predložena na Občini Postojna – pisarna št. 3/2
– sprejemna pisarna.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
– Občina Postojna bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločila vse prijave prijaviteljev
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne prijave in prepozne dopolnitve prijav;
– prijave in dele prijav, ki so nepopolne
po preteku razpisnega roka.
Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene prijavitelju prepozne prijave.
Komisija za odpiranje prijav bo predlagala zavrnitev prijav neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih prijav.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin 728-07-20
romana.derencin@postojna.si,��������������
Mateja Jelerčič 728-07-25 ����������������������������
mateja.jelercic@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine
Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog ni javno. Občina Postojna bo prijavitelje o rezultatu razpisa pisno
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Št. 430-1575/2006-432
Ob-22309/06
Na podlagi Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe za
opravljanje pokopališke in pogrebne službe
ter urejanju pokopališč na območju Občine
Žužemberk (Ur. l. RS, št. 55/04 z dne 21. 5.
2004), objavlja Občina Žužemberk
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih: Žužemberk, Dvor, Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in
Žvirče.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba,
izvajanje dežurne pokopališke službe.
Pogrebna dejavnost zajema urejanje
dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje
najemnih pogodb ter vodenje evidence o
grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah
ter izvajanje pogrebne dežurne službe.
Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne
zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev
grobov ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja
zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih
rastlin in žive meje, vzdrževanje poti ter
opravljanje manjših vzdrževalnih del na
objektih in napravah na pokopališčih in mrliških vežicah.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
2. točki se na območju občine podeli le ena
monopolna koncesija.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača
koncedentu plačilo za koncesijo v višini
3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z
opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje minimalne
tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre
in sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična
sredstva, potrebna za izvajanje razpisane
dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
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6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Žužemberk, po objavi razpisa vsak delavnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Žužemberk, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu
svetu Občine Žužemberk, ki pred odločbo
občinske uprave, s sklepom potrdi izbiro
koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem
sklene koncesijsko pogodbo župan.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila
in dodatne informacije je Martin Grčar, e-mail:
ceste@zuzemberk.si, tel. 07/38-85-191, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti do 20. 6. 2006 s plačilom oziroma z
virmanskim nakazilom v višini 10.000 SIT,
na 01393-0100015568, sklic na 714100.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 27. 9.
2006 do 9. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Žužemberk, dne
27. 9. 2006, ob 12. uri.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbire koncesionarja na Občinskem svetu
Občine Žužemberk.
14. Občina Žužemberk si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Žužemberk
Št. 35202-02/2006
Ob-22364/06
Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, kot
prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), po
Sklepu Občinskega sveta Občine Kostel ter
Programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja, Proračuna Občine Kostel za leto 2006, (Uradno glasilo
Občine Kostel št. 01/06), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni objekt z zemljiščem Kostel 2, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
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– parc. št. 3340/3

– parc. št. 2506/2

k.o. Suhor

k.o. Suhor

poslovna stavba

168,00 m2

gospodarsko poslopje

122,00 m2

dvorišče

904,00 m2

poslovna stavba

113,00 m2

gospodarsko poslopje

21,00 m2

dvorišče

3296,00 m2

SKUPAJ v izmeri

4624,00 m2

2. Stanovanjska hiša z zemljiščem Vas 34, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
– parc. št. stp. 156

k.o. Pirče

stavbišče

300,00 m2

– parc. št 2177/3

k.o. Pirče

travnik

147,00 m2

SKUPAJ v izmeri

447,00 m2

II. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev:
1. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 1 znaša 34,000.000
SIT;
2. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 2 znaša 6,500.000
SIT.
III. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz
registra pravnih oseb in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije;
– za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
– najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje
do roka za predložitev ponudb, na TRR št.
01365-0100005397 pri UJP enota Novo mesto. Dokazilo o plačani varščini se predloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del;
– vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, skupaj s stroški za vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec;
– kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku najpozneje 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek kupnine pa plačati v roku
najpozneje 30 dni po podpisu pogodbe. V
kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku
najpozneje15 dni po končani izbiri, se mu
plačana varščina ne vrne in se šteje, da je
odstopil od ponudbe.
IV. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo
vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena

60 točk

– opravljanje ustreznih dejavnosti 20 točk
– število novih delovnih mest

20 točk

V. Ogled nepremičnine bo mogoč do
25. 8. 2006, po predhodnem dogovoru, tel.
01/89-48-006 ali 041/413-545. Kontaktna
oseba je Aleš Marolt.
VI. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas, v času
uradnih ur.
VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno
28. 8. 2006, do 8. ure, v zapečateni kuverti

z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«, na naslov Občina Kostel,
Vas 1, 1336 Vas.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 28. 8. 2006, ob 12. uri v prostorih
Občine Kostel, Fara 30, 1336 Vas.
IX. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– obveznost Občine Kostel, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena;
– komisija lahko s soglasjem župana, do
sklenitve pravnega posla, kadarkoli ustavi
postopek;
– podrobnejše informacije dobite pri Alešu Maroltu, na tel. 01/89-48-006 ali GSM
041/413-545 v času uradnih ur, in sicer ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure in v četrtek od 14. do 16. ure.
Občina Kostel
Ob-22367/06
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 15/04,
17/05 in 11/06), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in
Mnenju o priglasitvi »de minimis« pomoči za
pospeševanje razvoja podjetništva v MOL
(št. M002-5874025-2005) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij
v grozde in za spodbujanje prijav
podjetij na javne razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev iz tujine
I. Neposredni uporabnik
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
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II. Predmet razpisa, njegov namen, cilji,
pogoji in merila
MOL želi z razpisom spodbuditi mala
podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k povezovanju v grozde (A) in k prijavam podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine (B).
Za oba dela razpisa je pripravljena ločena razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija A – za spodbujanje povezovanja
podjetij v grozde v Mestni občini Ljubljana in
Razpisna dokumentacija B – za sofinanciranje stroškov prijav podjetij Mestne občine
Ljubljana na javne razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev iz tujine.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
A) Spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde
MOL želi z razpisom spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v
grozde. Z razpisom bodo sofinancirani upravičeni stroški skupnih strateških razvojnih
programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij.
MOL spodbuja povezovanje storitvenih
in proizvodnih podjetij, ki imajo za cilj vsaj
eno od naslednjega:
1. povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj
in znanstvene odličnosti v podjetja;
2. izboljšanje konkurenčnih prednosti in
tržnega položaja podjetij v grozdu;
3. razvoj novih skupnih produktov in storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje
ponudbe;
4. razvoj skupne blagovne znamke;
5. skupni nastop na trgu.
MOL bo prednostno obravnavala grozde
(dodatnih 14 točk pri ocenjevanju projekta),
ki so v skladu z »Akcijskim načrtom – nacionalnim sistemom inovacij«, to je: tehnološko marelo, zdravstveno marelo ali turistično marelo, ki vključuje tudi področje kulture
– http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/nacionalni_nacrt/default.html.
Z razpisom MOL sofinancira dejavnosti
po fazah; torej, dejavnosti ob ustanovitvi
grozdov in podpira njihovo nadaljnje delovanje, do največ treh let delovanja grozda.
Kot prvo leto delovanja grozda se po tem
razpisu šteje leto, ko je bil grozd ustanovljen, podpisana pravila delovanja grozda,
vzpostavljeni organi grozda, sprejeta strategija in delovni program grozda.
Namen razpisa za prvo fazo je spodbujanje ustanovitve novih grozdov (v nadaljevanju: prva faza grozdenja). Predvideno je
sofinanciranje aktivnosti ustanovitve grozda.
Po tem razpisu se šteje, da prva faza traja
največ eno leto. Pričakovani rezultati teh aktivnosti so denimo ustanovljen grozd, podpisana pravila delovanja grozda, vzpostavljeni
organi grozda, sprejet delovni program grozda, strategija grozda, registrirana skupna
blagovna znamka podjetij, ki sodelujejo v
grozdu, skupni razvoj novih produktov ali
storitev, skupni nastop na sejmu, skupno
propagandno gradivo in podobno.
Namen razpisa za drugo fazo je pomagati pri začetnem delovanju že ustanovljenih grozdov (v nadaljevanju: druga faza
grozdenja). Pričakovani rezultati druge faze
grozdenja so denimo skupne nabavne poti,

podpisane pogodbe z dobavitelji, stroški začetnih materialnih in nematerialnih investicij
ter podobno. Po tem razpisu lahko druga
faza traja največ dve leti.
Sofinanciranje prve faze ni pogoj za prijavo na drugo fazo razpisa. Prijavitelji se
lahko prijavijo za sofinanciranje druge faze
grozdenja le z dokazili o opravljeni prvi fazi.
To dokazujejo s programom skupnega delovanja podjetij, ki ga že izvajajo pred prijavo
na ta razpis. V primeru, da se prijavitelj
prijavlja za sofinanciranje druge faze grozdenja, pa mu prve faze grozdenja MOL ni
sofinancirala, je nujno, da predložijo dokaze
o izvedbi prve faze grozdenja. V primeru, da
je prvo fazo grozdenja sofinancirala MOL
in se letos prijavitelj prijavlja na drugo fazo
grozdenja, ni potrebno priložiti dokazil. Skupine podjetij – grozdi, ki so v preteklih letih
dobila sredstva MOL za izvajanje prve faze
grozdenja, pa morajo pred prijavo na drugo
fazo izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz
sofinanciranja za prvo fazo. Za prvo fazo
grozdenja se podjetje, ki se grozdi v okviru
iste dejavnosti, ne more ponovno prijaviti za
sofinanciranje.
Naloga, ki je že bila sofinancirana s strani katerihkoli državnih ali mednarodnih virov
po tem razpisu predstavlja neupravičen del
stroškov.
Podjetje, ki je že sodelovalo v določeni
fazi, za to isto fazo ne more biti več sofinancirano, ne glede na to, če se vključuje
v drug grozd.
Pogoji sodelovanja
MOL bo sofinancirala projekte, ki jih bodo
izvajala najmanj tri mala podjetja s sedežem
v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno
institucijo. V projektu lahko sodelujejo tudi
druga podjetja (iz drugih občin ali srednja
oziroma velika podjetja), vendar niso upravičena do sofinanciranja.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
Javni zavodi in javne agencije ne smejo
nastopiti kot prijavitelji.
Podjetja morajo imeti sklenjen dogovor
o sodelovanju na predpisanem obrazcu iz
razpisne dokumentacije (obrazec št. 4).
Upravičenci do sofinanciranja po tem
razpisu so podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana,
– imajo manj kot 50 in vsaj enega redno
zaposlenega s polnim delovnim časom na
dan 31. 12. 2005 (če je bil delavec sprejet
v redno delovno razmerje za nedoločen čas
šele v času od 1. 1. 2006 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«),
– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR,
– so tržno usmerjena,
– so neodvisno podjetje. Za neodvisno
podjetje se šteje gospodarska družba, v
kateri posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, razpolaga
z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvaja aktivne lastniške politike,
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– niso v stečajnem postopku, kazenskem
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02 – sklep US in 93/02
– odločba US),
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– niso v obdobju zadnjih treh let prejeli
več kot 100.000 EUR finančne pomoči po
pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi,
za katere naprošajo v tem razpisu,
– imajo poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Ljubljana.
Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali
podizvajalci na projektu povezave v smislu
460. člena Zakona o gospodarskih družbah
in pete alineje prejšnjega odstavka, mora te
razkriti v prijavi.
Podjetja znotraj enega konzorcija, ki se
prijavljajo na ta razpis ne smejo biti ustanovljena ali v lastništvu oziroma solastništvu
ene in iste osebe. Ena in ista oseba tudi ne
sme upravljati oziroma zastopati več kot eno
podjetje znotraj istega konzorcija. Prav tako
ena in ista oseba ne sme opravljati upravljavske oziroma zastopniške funkcije enega
podjetja, hkrati pa biti lastnik oziroma solastnik drugega podjetja v istem konzorciju.
Razvojna institucija, ki sodeluje na projektu, mora v projektni dokumentaciji dokazovati svoj interes za sodelovanje in odličnost
na izbranem področju dela skupine podjetij.
Za potrebe tega razpisa ni pomembno, kako
je pravno-formalno organizirana. Pomembno pa je, da je nosilec posebnih strokovnih
znanj. Svojo strokovnost na področju povezovanja podjetij / grozdenja dokazuje z
opisom svojih referenc, ključnih kadrov in v
preteklosti izvedenih projektov.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo.
MOL bo sofinancirala stroške, ki so ali
bodo nastali v času od 1. 1. 2006 do vključno 27. 10. 2006. Da je strošek upravičen:
– mora ustrezati vsem kriterijem, ki so
navedeni v točki 1.5.3.1. razpisne dokumentacije »Upravičeni stroški«,
– ne sme spadati v nobeno izmed kategorij, ki so navedene v točki 1.5.3.2. razpisne dokumentacije »Neupravičeni stroški«,
– mora spadati v eno izmed kategorij
upravičenih stroškov,
– mora biti v obdobju od 1. 1. 2006 do
27. 10. 2006 za ta strošek izdan račun, ki
mora biti tudi plačan.
Kategorije upravičenih stroškov, ki jih
sofinancira MOL s pričujočim razpisom, in
višina sofinanciranja:
– stroški svetovanja pri pripravi skupnih
programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih
programov,
– stroški promocije proizvodov, storitev
ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z eno v
prijavi določeno prireditvijo ali razstavo,
– stroški vodenja skupnega programa
(stroški osebja v višini dejanske cene dela,
ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil
o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),
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– stroški začetnih materialnih investicij
(zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe
izvajanja skupnih programov,
– stroški začetnih nematerialnih investicij
(nakup patentov, licenc, know-howa ali ne
patentiranega tehničnega znanja) za potrebe izvajanja skupnih programov.
Pri vseh zgoraj navedenih stroških, so izključeni stroški dela zaposlenega osebja pri
sodelujočih partnerjih. Izstavljeni računi med
partnerji niso del upravičenih stroškov.
MOL bo sofinancirala programe do največ 49% upravičenih stroškov.
Mestna občina Ljubljana ima še deset
(10) let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno
revidirati vsak program in prijavo, za ka-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tere je dodelila sredstva državnih pomoči.
Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še 10 let od dneva
pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov.
Projekt je administrativno ustrezen in gre
v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
– Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu.

– Vloga mora biti izpolnjena na računalniku v slovenskem jeziku.
– Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen
z »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih
programov podjetij pomembnih za razvoj
mesta Ljubljane« – del A – povezovanje« in
navedbo št. Uradnega lista RS v katerem je
javni razpis izšel.
– Vloga mora biti popolna, to pomeni
pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija,
kateri morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokumenti.

Vsebinski kriteriji izbire
Kriterij

Točk

Minimalno
število točk

Prispevek projekta k trajnostnemu razvoju mesta Ljubljane in skladnost s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in Državnim razvojnim programom

do 14

10

Projekt je v skladu z »Akcijskim načrtom – nacionalnim sistemom inovacij« http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/nacionalni_nacrt/default.html

0 ali 14

0

Skladnost projekta z razvojno strategijo posameznih podjetij in grozda kot celote

do 12

8

Izvedeno delo v projektu, primernost in izvedljivost delovnega programa1

do 12

10

Realnost in ustreznost finančne konstrukcije

do 12

8

Ekonomska trdnost kandidata / sposobnost sofinanciranja projekta

do 12

8

– Raziskovalne institucije

do 12

10

Ustreznost mehanizmov vodenja projekta

do 12

8

maks. 100

62

Ustreznost konzorcija, ki bo projekt izvajal:
– Podjetja

Skupaj

1
V tem delu predstavite aktivnosti, ki ste
jih že izvedli in ki jih še nameravate izvesti
za obdobje od 1.1.2006 do 27.10.2006.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 62 točk in pri vsakem kriteriju dosegli vsaj minimalno število
točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih
točk in od števila prijaviteljev.
B) Spodbujanje podjetij k prijavam na
javne razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev iz tujine.
Namen dela B tega javnega razpisa je
spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana
k številčnejšim prijavam na javne razpise za
pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine.
Na ta način želi MOL podjetjem pomagati pri
kandidaturi na le-te, saj priprava teh projektov oziroma prijav zahteva relativno visoka
finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni
kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.
Med razpise EU po tem javnem razpisu ne sodijo javna naročila za blago, storitve, ali gradbena dela – ne glede na to, če
jih razpisuje mednarodna organizacija. Za
razpise nepovratnih sredstev mednarodnih
virov po tem razpisu se štejejo razpisi naslednjih programov Evropske komisije: 6. OP,
e-Content, eTEN, Eureka, ITEA, CELTIC, in
New Eletronic Modul.
Za prijavo na javni razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev iz tujine se po tem raz-

pisu šteje čas do oddaje prijave, morebitna
pogajanja pred podpisom pogodbe se po
tem razpisu ne štejejo za prijavo in stroški
le-teh ne bodo sofinancirani.
Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev
subvencij za sofinanciranje stroškov prijav
podjetij na mednarodne razpise lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij,
ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in
pogodbena stranka.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
Javni zavodi in javne agencije niso upravičene do te državne pomoči. V primeru skupine podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji.
Na razpis se lahko prijavijo neodvisna
podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana;
– imajo manj kot 50 in vsaj enega redno
zaposlenega s polnim delovnim časom na
dan 31. 12. 2005 (če je bil delavec sprejet
v redno delovno razmerje za nedoločen čas
šele v času od 1. 1. 2006 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«),

– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR;
– imajo poravnane obveznosti do države
in MOL;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US);
– niso v težavah in ne dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– niso v obdobju treh let od zadnjega prejema finančne pomoči prejeli več kot 100.000
EUR po pravilih pomoči de minimis, niti ne
bodo te meje presegla z zaprošenim zneskom nepovratnih sredstev po tem razpisu;
– podjetje sredstev za sofinanciranje
prijave projekta še ni pridobilo iz nobenih
javnih virov;
– poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta,
kmetijstva, ribištva in jeklarstva.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
Upravičeni stroški za prijave na razpise
za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine
so izključno direktni stroški, nujni in vezani
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, ter ki so nastali in bili plačani
v času od 1. 1. 2006 do 27. 10. 2006.
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Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so:
– stroški osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in
dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja in
– potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na
vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški
prenočišča).
Višina pomoči znaša največ 1,000.000
SIT na eno prijavo. Če je podjetje koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt, znaša
pomoč največ 2,000.000 SIT.
Mestna občina Ljubljana ima še 10 let
po plačilu zadnjega obroka državne pomoči
pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak

administrativni ustreznosti, je o tem dolžan
obvestiti MOL. V primeru, da projekt ne bo
administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj
vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi,
kot to določa pogodba.
Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu. Izpolnjena mora biti na računalniku v slovenskem jeziku. Predložena vloga
mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga na
»Javni razpis za spodbujanje povezovanja
podjetij v grozde in za spodbujanje prijav
podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del B – mednarodni razpisi« in navedbo št. Uradnega
lista RS v katerem je javni razpis izšel.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem
razpisu določenim pogojem sodelovanja,
bo ocenila strokovna komisija. Komisija bo
projekte ocenila na podlagi spodnjih kriterijev:

program in prijavo, za katere je dodelila
sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so
pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti
še 10 let od dneva pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov.
Do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na razpise mednarodnih
virov prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim
pogojem in ki so administrativno ustrezni
(eligible). Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih dni po prejemu odgovora mednarodnega
vira o administrativni ustreznosti predložili
MOL pisno potrdilo s strani mednarodnega
vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12
mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel pisnega potrdila o

Možno število točk

Kriterij
1. Konzorcij, ki prijavlja projekt na mednarodni vir financiranja
– skupno število podjetij iz MOL;

– število držav, iz katerih so podjetja;

Stran

50
1 podjetje – 10 točk
2 podjetji – 15 točk
3 in več podjetja – 20 točk

podjetja samo iz MOL – 8 točk
podjetja iz 2 ali 3 držav – 10 točk
podjetja iz 4 ali več držav – 15 točk
– vključenost različnih tipov institucij (povezovanje raziskovalno-razvojnih institucij ter malih in srednjih podjetij, javnega
in zasebnega sektorja);
v projektu delujejo samo podjetja – 8 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija ALI vsaj ena institucija javne uprave – 10 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija IN vsaj ena institucija javne uprave – 15 točk
2. Povprečna višina predvidenega sofinanciranja s strani mednarodnega vira za partnerje iz MOL
0,00 – 15.000,00 EUR – 10 točk
15.000,01 – 50.000,00 EUR – 15 točk
50.000,01 – 100.000,00 EUR – 20 točk
nad 100.000,01 EUR – 25 točk

25

3. Sposobnost podjetja/prijavitelja na ta razpis za izvedbo projekta:
– organiziranost vodenja projekta/projektne vodstvene skupine; do 8 točk;
– reference vseh partnerjev; do 6 točk;
– finančna moč podjetja/prijavitelja na ta razpis:
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 50% lanskoletnega prometa – 7 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 25% lanskoletnega prometa – 9 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) ne presega 25% lanskoletnega prometa – 11 točk

25

Skupaj možnih točk

100

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih točk in od števila prijaviteljev.
III. Okvirna višina sredstev in pravilo dodelitve.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za ta javni razpis, znaša
20,740.542 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 049009, konto 410299
proračuna MOL za leto 2006.
Sredstva so dodeljena po pravilu de
minimis. Sredstva, dodeljena po pravilu
de minimis, so tista, ki zaradi svoje višine
ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne
predstavljajo državne pomoči, kot jo opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o
uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
de minimis (Uradni list EU, L 83, z dne 27. 3.

1999, z vsemi spremembami). Pravilo de
minimis določa:
– osnovni pogoj dodeljevanja te vrste pomoči je, da pomoč, dodeljena posameznemu
prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju
izvoza in ne presega 100.000,00 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen te pomoči;
– prag pomoči se tiče vseh javnih pomoči, ki so dodeljene po de minimis pravilu
in ne vpliva na možnost pridobitve druge
pomoči;
– javna pomoč, ki je dovoljena do praga
100.000,00 EUR vključuje pomoč nacionalnih,
regionalnih in lokalnih organov, ne glede na
to ali so viri financiranja domači ali so ukrepi
delno sofinancirani s strani Skupnosti.
Pravilo de minimis se nanaša na pomoči,
ki so namenjene podjetjem v vseh sektorjih,
z izjemo:

(a) transportnega sektorja in dejavnosti,
ki so povezane s produkcijo, predelavo in
trženjem produktov, ki so navedeni v Aneksu
I Pogodbe iz Nice,
(b) pomoči dejavnostim, ki so povezane
z izvozom, namreč pomoč, ki je direktno
povezana z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže
in drugimi tekočimi izdatki, ki so povezani z
dejavnostjo izvoza,
(c) pomoči, ki so pogojene z uporabo domačega namesto uvoženega blaga.
MOL bo sklenila pogodbo samo z izbranim prijaviteljem na ta razpis.
IV. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2006.
V. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Mestne občine Ljubljana
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http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve.
Razpis je odprt do petka, 25. avgusta
2006.
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno
petka, 25. avgusta 2006 (datum poštnega
žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo Javnega
razpisa in dela na katerega se nanaša na
prednji strani ovojnice:
– “Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde in za spodbujanje prijav podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine« – del A – povezovanje”
ali
– “Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde in za spodbujanje prijav podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine« – del B – mednarodni
razpisi”
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisija za razpisano področje. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo
29. avgusta 2006. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali
so bile vloge poslane na način in v roku
kakršen je bil določen v javnem razpisu. V
primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
prijavitelje pozvala, da vlogo v postavljenem roku dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v predpisanem roku, se bodo zavrgle. Dispozicija projekta in finančna konstrukcija ne moreta biti predmet dopolnitve
vloge.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
županje s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil
in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za
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posamezno razpisno področje in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določene v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije in,
– ki jih bodo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse prijavitelje obvestila o izidu
razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije.
Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko pokličete Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem MOL na telefon
01/306-43-00 ali 01/306-43-01 vsak delovni
dan med 8. in 15. uro.
Mestna občina Ljubljana

Javne dražbe
Ob-22189/06
Mestna občina Murska sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota z dne 26. 1.
2006, naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so nezazidana
stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta
Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer:
– parc. št. 539/9, površine 17.924 m2,
po izklicni ceni 65,243.360 SIT,
– parc. št. 539/23, površine 26.237 m2,
po izklicni ceni 95,502.680 SIT,
– parc. št. 539/25, površine 21.327 m2,
po izklicni ceni 77,630.280 SIT,
– parc. št. 539/12, površine 16.288 m2,
po izklicni ceni 29,644.160 SIT,
– parc. št. 539/14, površine 8.473 m2,
po izklicni ceni 61,683.440 SIT.
Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetne gradbene parcele so opremljene s komunalno infrastrukturo in se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) ter so namenjene
izgradnji objektov za različne gospodarske
dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe ter tujci, ki
izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki morajo pred začetkom
javne dražbe predložiti komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu kavcije v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki

jo bodo dražili, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota št.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo
kavcije za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 500.000 SIT.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od
podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana kavcija v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po
načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne infrastrukture, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega
prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje
do 31. 12. 2007. Rok začetka gradnje je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega
urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Javna dražba bo v četrtek, dne 31. 8.
2006 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o
nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24, 525-16-30.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 465-02-44/2004

Ob-22199/06

Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in
72/05) ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa občinskega sveta
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje nepremičnine na
območju ZN Otočec, navedene v naslednji
tabeli:
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Zap. Parc. št. Vrsta rabe
št. vse k.o.
Šentpeter

m2

Št.

Skupaj Namen gradnje
m2-lokacija

1.

160/150

njiva 4

620

620

stan. - posl.

2.

160/153

travnik 5

596

596

trgov.- gost.

3.

160/155

travnik 5

907

907

4.

160/156

travnik 5

768

5.

160/157

travnik 5

6.

160/158

7.

Lokacija
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Cena zemljišča
brez DDV-izklicna
cena

6415

Izhodiščna cena

4.198.941,80

7.289.867,00

11.488.808,80

paviljon

7.156.045,22

*

7.156.045,22

stan. - posl.

T1/T2

5.835.513,23

*

5.835.513,23

768

stan. - posl.

T3/T4

4.941.206,35

*

4.941.206,35

758

758

stan. - posl.

T5/T6

4.876.867,72

*

4.876.867,72

travnik 5

831

831

stan. - posl.

T7/T8

5.346.539,68

*

5.346.539,68

160/160

pašnik 4

766

766

stanovanjski

117

5.187.724,87

5.542.408,32

10.730.133,19

8.

160/161

pašnik 4

692

692

stanovanjski

116

4.686.560,85

5.006.979,84

9.693.540,69

9.

160/162

pašnik4

711

711

stanovanjski

115

4.815.238,10

5.144.454,72

9.959.692,82

10.

160/165

pašnik 4

767

767

stanovanjski

112

5.194.497,35

5.549.643,84

10.744.141,19

11.

160/166

pašnik 4

927

927

stanovanjski

92

6.278.095,24

4.809.143,09

11.087.238,33

12.

160/167

pašnik 4

1174

1174

stanovanjski

91

7.950.899,47

4.413762,80

12.364.662,27

13.

160/223

pašnik 4

364

914

stanovanjski

104

5.880.550,26

6.613.265,28

12.493.815,54

160/227

pašnik 4

6

160/238

pašnik 4

453

160/238

zelenica

91

160/222

pašnik 4

306

695

stanovanjski

105

5.177.566,13

5.028.686,40

10.206.252,53

160/241

pašnik 4

278

160/241

zelenica

111

15.

160/240

pašnik 4

19

19

zaokrožitev
lokacije 105

141.544,97

2.398,18

143.943,15

16.

160/240

zelenica

204

204

zaokrožitev
lokacije 105

1.519.746,03

25.748,88

1.545.494,91

17.

160/220

pašnik 4

729

729

stanovanjski

111

4.937.142,85

5.274.694,08

10.206.252,53

18.

160/262

pašnik 4

749

749

stanovanjski

123

5.072.592,59

5.419.404,48

10.491.997,07

19.

160/257

pašnik 4

616

616

stanovanjski

125

4.171.851,85

4.457.080,32

8.628.932,17

20.

160/261

pašnik 4

189

765

stanovanjski

129

160/261

pašnik 4

226

160/261

gozd 2

350

21.

160/259

pašnik 4

720

720

stanovanjski

133

4.876.190,48

5.209.574,40

10.085.764,88

22.

160/254

pašnik 4

668

668

stanovanjski

96

4.524.021,16

4.833.327,36

9.357.348,52

23.

160/249

cesta

147

797

stanovanjski

97

5.397.671,96

160/251

pašnik 4

650

5.766.709,44

11.164.381,40

24.*

160/184

pašnik

154

154

562.870,00

19.437,88

582.307,88

25.*

160/182

pašnik

457

457

1.806.978,00

57.682,54

1.864.660,54

26.*

160/199

pašnik

139

139

508.045,00

17.544,58

525.589,58

27.*

160/186

pašnik

473

473

1.870.424,00

59.702,06

1.930.126,06

28.*

160/194

travnik

493

493

915.501,00

62.226,46

977.727,46

14.

7a

Komunalni prispevek

Stran

5.180.952,38

10.716.125,18
5.535.172,80

Stran

6416 /

Št.
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Nepremičnine, navedene pod 24*, 25*,
26*, 27.* in 28.* se v skladu z 9. členom
Odloka o spremembi in dopolnitvi ZN Otočec priključijo k sosednjim funkcionalnim zemljiščem posameznih zazidljivih oziroma že
zazidanih parcel.
Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, ZN-4351
(Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko
poslovnih objektov in trgovsko gostinskega
objekta. Pogoji za posege v prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za
vsako lokacijo posebej in so na vpogled pri
občinskem organu.
3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele
je sestavljena iz:
a) cene zemljišča na podlagi cenitve z
dne 5. 6. 2006;
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (junij
2006) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 7.235,52
SIT/m2;
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
11.757,85 SIT/m2; ob kasnejšem plačilu pa
se komunalni prispevek ustrezno revalorizira, kot je navedeno v točki 5.
V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega
posnetka, programa opremljanja, stroški
parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin
in odkupa zemljišč. Infrastrukturno omrežje
je izgrajeno, razen pešpoti, zaključne plasti
asfalta in določene infrastrukture, potrebne za lokacije, ki še niso predmet prodaje.
Poleg tega ni izvedena tudi dostopna cesta
za trgovsko poslovne lokacije na vstopu v
zazidalni načrt, ker se za odkup navedenih
lokacij lahko odloči le en investitor in se z
njim lahko o tem naknadno dogovori.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
Višina komunalnega prispevka, ki temelji
na sprejetem programu opremljanja, velja le
v prehodnem obdobju, do sprejetja novega
odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto v skladu
z novo zakonodajo in se na dan odmere
komunalnega prispevka revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine.
4. Izklicne cene in najnižji znesek zvišanja: Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi cenitve sodnega
cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 5. 6. 2006 in je navedena v tabeli za
vsako nepremičnino posebej. V izklicni ceni
ni zajet komunalni prispevek in davek na
dodano vrednost. Najnižji znesek zvišanja
je 50.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: Kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se lahko plača najkasneje do 1. 12. 2006. Rok za plačilo komunalnega prispevka je dražitelj dolžan navesti
na dražbi.
Znesek komunalnega prispevka se ob
pripravi pogodbe ustrezno revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine
(bazni indeks je junij 2006). V primeru, da
se komunalni prispevek poravna kasneje,
se zneske revalorizira z indeksom rasti cen
za življenjske potrebščine in plača na pod-
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lagi izstavljenega obvestila Mestne občine
Novo mesto. Vsa navedena določila bodo
vsebovana tudi v prodajni pogodbi.
6. Prehod lastništva: Dejansko posest
nepremičnine, ki je predmet pogodbe, nastopi kupec z dnem veljavnosti pogodbe in
plačilom vseh denarnih obveznosti, določenih s prodajno pogodbo.
7. Kavcija: Dražitelji morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10 %
izklicne cene, in sicer:
– način plačila: virmansko,
– številka računa: 01285-0100015234
(podračun pri EZR Mestne občine Novo
mesto pri UJP),
– namen nakazila: kavcija,
– sklic na št.: 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim dražiteljem.
8. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek na dodano vrednost za
nepremičnine, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku bo
vplačana kavcija zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni
pogodbi se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalka pa obdrži kavcijo,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem MONM s soglasjem župana lahko
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita.
9. Informacijo o tem, kje in pod kakšnimi
pogoji se lahko interesenti pred začetkom
dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji
dražbe in si ogledajo predmet dražbe, interesenti dobijo na Oddelku za razvoj Mestne
občine Novo mesto, v tretjem nadstropju
občinske stavbe Novi trg 6 v Novem mestu
ali na tel. 07/39-39-292.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo 45. dan po objavi v
Uradnem listu RS, to je dne 18. 9. 2006 ob
9. uri v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6 v Novem mestu.
11. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o
vplačani kavciji.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer da
bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,

– sam pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne
naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v
skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– zgradil in financiral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo
v skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v sklopu zazidalnega načrta brez soglasja lastnika
zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega
dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe v
Zemljiški knjigi.
Mestna občina Novo mesto
Št. 478-28/2006
Ob-22201/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05), 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03
in 91/05) ter sklepa občinskega sveta
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnine parc.
št. 330/2, poslovna stavba v izmeri 205 m²
in parc. št. 329, dvorišče v izmeri 982 m²
in zelenica v izmeri 954 m², obe k. o. Novo
mesto.
Opis dejanskega stanja v naravi: poslovna stavba v izmeri 205 m², v katerem so
poslovni prostori leži na naslovu Foersterjeva ulica 2, Novo mesto. Obsega pritličje in
prvo nadstropje. V obeh etažah so prostori, v katerih obratuje otroški vrtec. Zunanja
ureditev obsega utrjeno dvorišče, dostop in
otroško dvorišče. Komunalna oprema obsega kolektivno komunalno opremo (asfaltna
cesta, javna razsvetljava, odvodnjavanje in
hidrantno omrežje) in individualno komunalno opremo (elektrika, plin, voda, kanalizacija
in telekomunikacije).
Namembnost nepremičnine in pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijskih informacij šifra
3501-1100/2006-1905 z dne 9. 6. 2006
(za gradnjo objektov oziroma izvajanje
drugih del na zemljiščih in objektih) in
3501-877/2006-1902 z dne 23. 5. 2006 (za
promet z nepremičninami), ki sta na vpogled
pri občinskemu organu.
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3. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Izklicna cena za predmetno nepremičnino znaša na podlagi cenitve sodnega
cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 20. 6. 2006 82.864.637,81 SIT oziroma 345.788,01 EUR. V izklicni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost. Najnižji znesek
zvišanja je 50.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: Kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Prehod lastništva: dejansko posest
nepremičnine, ki je predmet pogodbe, nastopi kupec z dnem veljavnosti pogodbe in
plačilom vseh denarnih obveznosti, določenih s prodajno pogodbo.
6. Varščina: Dražitelji morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
– način plačila: virmansko;
– številka računa: 01285-0100015234
(podračun pri EZR Mestne občine Novo
mesto pri UJP);
– namen nakazila: kavcija;
– sklic na št.: 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim dražiteljem.
7. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek na dodano vrednost za
nepremičnine, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalka pa obdrži kavcijo;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem MONM s soglasjem župana, lahko
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri tem pa se vrne vplačana
kavcija.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Mestno občino
Novo mesto, Oddelkom za razvoj, kontaktna
oseba je Aleš Kuretič, tel. 07/3939-309.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 9.
2006 ob 13. uri v vijolični dvorani upravne
stavbe Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6 v Novem
mestu.
10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na
javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument
s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne

11. 10. 2005, ki je na vpogled pri občinskem
organu.
3. Komunalni prispevek bo kupec plačal
pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta.
4. Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi poročila o oceni
tržne vrednosti nepremičninskih pravic za
namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet davek
na dodano vrednost.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan poravnati kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Varščina:
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v višini 10% izklicne cene nepremičnine
posamezne nepremičnine (obvezno navesti
št. parcele), ki jo bodo dražili na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
številka računa: 01285-0100015234; sklic
na št.: 3112, namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izvedeni dražbi.
7. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek (DDV, oziroma davek na
promet nepremičnin), stroške izdelave cenitvenega elaborata za posamezno nepremičnino, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter
stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi
se šteje prodajna pogodba za razvezano,
prodajalec pa obdrži kavcijo;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavita.
8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami (lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del
na zemljiščih ali objektih) dobijo interesenti
na Oddelku za razvoj Mestne občine Novo
mesto, v tretjem nadstropju občinske stavbe Novi trg 6, v Novem mestu, ali na tel.
07-39-39-293. Ogled lokacij je mogoč po
predhodnem dogovoru.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba za prodajo nepremičnin bo
potekala dne 11. 9. 2006 in sicer za prodajo
nepremičnine parc. št. 2003/56, k.o. Cerovec ob 9. uri, za prodajo nepremičnine
parc. št. 2003/58, k.o. Cerovec ob 10. uri, za
prodajo nepremičnine parc. št. 2050/3, k.o.
Smolenja vas ob 11. uri, v vijolični dvorani
upravne stavbe Mestne občine Novo mesto
v drugem nadstropju na Novem trgu 6, v
Novem mestu.

dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
11. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da na nepremičninah, ki sta predmet
te javne dražbe, parc. št. 330/2, poslovna
stavba v izmeri 205 m² in parc. št. 329, dvorišče v izmeri 982 m² in zelenica v izmeri
954 m², obe k. o. Novo mesto, deluje vrtec
Videk, katerega bo za potrebe otroškega
varstva uporabljala Mestna občina Novo
mesto brezplačno, in sicer do zagotovitve
dodatnih prostorov v vrtcu Ostržek;
– da bo dovolil prekope nepremičnin
zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije
obstoječega ali novega infrastrukturnega
omrežja;
– da bo nosil vse stroške odprave poškodb, v kolikor jih povzročil na zgrajenem
infrastrukturnem omrežju na zahtevo pristojnih upravljavcev posameznih komunalnih
objektov in naprav;
– da bo plačal pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine;
– da bo plačal stroške izdelave cenitve;
– da bo plačal stroške notarja za overitev
te pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-6/2006
Ob-22203/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02
in 72/05), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), ter sklepa 29. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, št. 465-02-13/2002, z dne 29. 6.
2006 in št. 465-02-6/2006, z dne 29. 6.
2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– v k.o. Cerovec, ZKV:338, parc. št.
2003/56, pašnik, v izmeri 942 m2,
– izklicna cena: 5,680.260 SIT oziroma
23.710,14 EUR;
– v k.o. Cerovec, ZKV:338, parc. št.
2003/58, pašnik, v izmeri 890 m2,
– izklicna cena: 5,366.700 SIT oziroma
22.401,30 EUR.
Zemljišči sta predvideni za gradnjo v
skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost nepremičnin in pogoji
za posege v prostor so navedeni in razvidni
iz lokacijske informacije za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali
objektih, št. 3501-1201/2006-1905, z dne
20. 6. 2006, ki je na vpogled pri občinskem
organu.
– v k.o. Smolenja vas, ZKV: 1177, parc.
št. 2050/3, travnik, v izmeri 2601 m2,
– izklicna cena: 21.541.373,80 SIT, oziroma 89.890,56 EUR.
Zemljišče je predvideno za gradnjo v
skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost zemljišča in pogoji
za posege v prostor so navedeni in razvidni
iz lokacijske informacije za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali
objektih, št. 350-06-2702/2005-1905, z dne
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10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-23/2005
Ob-22204/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi 7.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05),
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, št.
465-02-23/2005, z dne 13. 6. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje je nepremičnina:
– v k.o. Novo mesto, ZKV:968, parc. št.
60, stan. stavba, v izmeri 62 m2, gosp. poslopje, v izmeri 180 m2, dvorišče, v izmeri
510 m2; izklicna cena: 8,554.895 SIT oziroma 35.698,94 EUR;
Zemljišče je predvideno za gradnjo v
skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost zemljišča in pogoji
za posege v prostor so navedeni in razvidni
iz lokacijske informacije za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali
objektih, št. 350-06-2485/2005-1905, z dne
14. 9. 2005.
3. Komunalni prispevek bo kupec plačal
pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta.
4. Izklicna cena za predmetno nepremičnino je določena na podlagi poročila o oceni
tržne vrednosti nepremičninskih pravic za
namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet pripadajoči davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan poravnati kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Varščina:
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v višini 10% izklicne cene nepremičnine (obvezno navesti št. parcele), ki jo
bodo dražili na podračun pri EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, številka računa: 01285-0100015234; sklic na št.: 3112,
namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izvedeni dražbi.
7. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in sporazum o
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preselitvi in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek na
promet nepremičnin, stroške izdelave cenitvenega elaborata za nepremičnino, stroške
notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi
se šteje prodajna pogodba za razvezano,
prodajalec pa obdrži kavcijo;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavita.
8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičnino (lokacijska informacija za gradnjo
objekta oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih) dobijo interesenti na
Oddelku za razvoj Mestne občine Novo
mesto, v tretjem nadstropju občinske stavbe Novi trg 6, v Novem mestu, ali na tel.
07/39-39-293. Ogled lokacij je mogoč po
predhodnem dogovoru.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 9.
2006, ob 12. uri, v vijolični dvorani upravne
stavbe Mestne občine Novo mesto, v drugem nadstropju na Novem trgu 6, v Novem
mestu.
10. Pogoji, ki jih mora dražitelj (kupec) za
udeležbo na javni dražbi izpolnjevati so:
– da je imetnik kmetije, ki leži znotraj Urbanistične zasnove Novega mesta in hkrati
na območju, ki je v Urbanistični zasnovi Novega mesta predvideno za širitev poselitve
ter razvoj mesta,
– ima status kmeta, ki ga izkaže z odločbo Upravne enote Novo mesto,
– da je njegova kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– in podpisati sporazum o preselitvi iz
obstoječe lokacije v lasti dražitelja na lokacijo, ki je predmet te dražbe (zemljišče parc.
št. 60, k.o. Novo mesto).
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Poleg navedenega morajo vsi dražitelji
pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti:
– potrdilo o vplačani varščini,
– mnenje Oddelka za prostor Mestne
občine Novo mesto o tem ali kmetija v lasti
dražitelja leži znotraj Urbanistične zasnove
Novega mesta in hkrati na območju, ki je v
Urbanistični zasnovi Novega mesta predvideno za širitev poselitve ter razvoj mesta,
– odločbo Upravne enote Novo mesto o
statusu kmeta in
– dokazilo o vpisu v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (fotokopijo
dokumenta),
– dokazilo o lastništvu kmetije oziroma
nepremičnin v sklopu obstoječe kmetije (izpisek iz zemljiške knjige).
Mestna občina Novo mesto

Ob-22288/06
Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, na podlagi
Sklepa Vlade RS št. 47803-489/2006/4 z
dne 6. 7. 2006 in skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina na parc.št. 477/37 v naravi
stavbišče s poslovnim objektom in dvoriščem 3948 m2, vlož.št. 4615, k.o. Trnovsko
predmestje in do ½ parc. št. 477/39 v naravi
travnik 348 m2, vlož. št. 4616, k.o. Trnovsko
predmestje, kar predstavlja poslovni objekt
na Koprski 104 v Ljubljani.
Nepremičnina je obremenjena z najemno
pogodbo. Zoper najemnika je bila vložena
sodna odpoved najemnega razmerja po 24.
in 26. členu Zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih. Zoper pravnomočni
nalog za izpraznitev poslovnih prostorov je
bil 14. 2. 2006 vložen predlog za obnovo
postopka in razveljavitev potrdila o pravnomočnosti naloga za izpraznitev poslovnih prostorov zaradi napačne nadomestne
vročitve po 141. členu ZPP in ugovor zoper
sodno odpoved. Postopek še ni končan.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Za prodajano parc. št. 477/37 ne
obstaja predkupna pravica Mestne občine
Ljubljana, za prodajo parc. št. 477/39 obstaja zakonita predkupna pravica Mestne
občine Ljubljana kot idealnega solastnika
nepremičnine do ½.
3. Izklicna cena: za nepremičnine, ki so
predmet te je izklicna cena 255,000.000 SIT,
najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Obe
parceli se prodajata skupaj. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača v navedenem roku.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v petek, 25. avgusta 2006 na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, velika sejna soba, z
začetkom ob 11. uri.
6. Drugi pogoji:
1.1. na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe
s sedežem v RS in fizične osebe, ki so
državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z
izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu;
1.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
1.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za
katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
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3311-7141998-2006. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s
priloženo celotno številko računa za primer
vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni
dražbi. V kolikor uspeli dražitelj ne podpiše
pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača
kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe,
se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega
upravičenca se rok za sklenitev pogodbe
ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom
predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu dražitelju varščina vrne
brezobrestno v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice;
1.4. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
1.5. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
1.6. dražitelj pred nastopom na javni
dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s
pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine;
1.7. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
7. Komisija Ministrstva za šolstvo in šport
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi.
8. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruško, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
telefon 01/478-42-63, fax 01/478-43-28,
e-pošta: mitja.marusko@gov.si, oziroma
na Jožico Ložar, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, telefon
01/478-42-62, faks 01/478-43-28, e-pošta:
jozica.lozar@gov.si.��������������������
Ogled nepremičnine
bo za prijavljene interesente organiziran v
tednu od 21. 8. do 24. 8. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06-UPB2) ter 67. in 67.a členu Zakona o
policiji (Ur. l. RS, št. 3/06-UPB5).
Opis del in nalog:
– opravljanje manj zahtevnih preiskav,
– pripravljanje strokovnih mnenj,
– sodelovanje pri ogledih kaznivih dejanj,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v dveh fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi predložene dokumentacije
in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
strokovno izobrazbo naravoslovne smeri.
Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
K prijavi je potrebno, poleg kratkega življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi, delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o
nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče),
izjavo kandidata, da ima le slovensko državljanstvo in da ni civilno služil vojaškega
roka, v 14 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana. V prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-117/2006.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
predvidoma v 30 dneh po izbiri. Dodatne
informacije je mogoče dobiti pri Antonu Fermetu, int. tel. 26-265, in Igorju Tausesu, int.
tel. 26-372, ali na tel. 03/544-24-20.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Razpisi delovnih
mest
Št. 176/60
Ob-21848/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Agencija RS za okolje objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:
direktor urada (m/ž) v Uradu za meteorologijo, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delovno mesto je uradniško
delovno mesto na položaju in se opravlja v
nazivu sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo
oziroma magisterijem matematične, meteorološke, naravoslovno tehnične in druge
ustrezne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,

– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo fizikalne ali meteorološke smeri
in tisti, ki bodo izkazovali reference s področja klimatologije in podnebnih sprememb.
Zaželene so tudi izkušnje iz projektnega
vodenja. Delo se bo opravljalo na sedežu
Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Za delovno mesto direktor urada se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali doktoratom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba, Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski
naslov: simona.krampelj@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-45-45 (S. Krampelj).
Agencija RS za okolje
Št. 1714-06-448020/135
Ob-22167/06
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Policijski upravi Celje,
sektorju kriminalistične policije, oddelku za
kriminalistično tehniko:
višji kriminalist – višji kriminalistični
tehnik (m/ž) (izvaja se v uradniških nazivih:
višji kriminalist III, II in I).
Pogoji:
– najmanj višja izobrazba naravoslovne,
tehnične ali policijske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit (kolikor izbrani
delavec izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu
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Št. 153/06
Ob-22169/06
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06) razpisujemo prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2006 na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. matematika – štiri prosta mesta,
2. fizika – eno prosto mesto,
3. računsko intenzivne metode in aplikacije – eno prosto mesto.
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva), če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odso-
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tnost kandidata oziroma odsostnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o
zagovoru magisterija; če kandidat še nima
diplome oziroma magisterija, mora predložiti
izjavo, da bo diplomiral oziroma magistriral
do vključno 15. 9. 2006);
– dokazilo o povprečni študijski oceni
vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju
(uradno potrjen seznam vseh opravljenih
izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve
decimalki natančno), in da je opravljenih
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju);
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na
podiplomskem študiju, če je kandidat že
vpisan;
– dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe s
kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do 21. 8. 2006 s
priporočeno pošto na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19,
1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za področje...« in navedbo
raziskovalnega področja.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Inštitut v soglasju z izbranimi mentorji. Delovno razmerje bo z izbranimi mladimi raziskovalci sklenjeno za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in
sicer do največ štiri leta in šest mesecev.
Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili do 15. 9.
2006.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 18001-42/2006/1
Ob-22170/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/ višje svetovalke
v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu
za družino.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
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– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta
od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, (če ga je kandidat/-ka že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri izdelavi sistemskih zakonov in drugih predpisov s področja dela
sektorja,
– vodenje upravnih postopkov na drugi
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu na naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Služba za splošne in kadrovske
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec v
Upravno pravnem sektorju v Direktoratu za
družino.«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Mateji Šifrar, na tel. 369-77-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 1711-06-468155/00
Ob-22177/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega
mesta, z naslednjimi pogoji za zasedbo:
1. svetovalec v Direktoratu za upravne
notranje zadeve, Sektorju za migracije
in naturalizacijo, Oddelku za državljanstvo.
Delovno mesto je uradniško in se opravlja v treh uradniških nazivih, in sicer: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev primerljivih delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,

– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02) ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UBP2).
Delo se opravlja na sedežu Direktorata
za upravne notranje zadeve, na Beethovnovi ulici 3, Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in brez poskusnega dela.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-43/2006.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od
prvega imenovanja v uradniški naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat
ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– pisno izjavo s katero kandidat izjavlja,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil in razgovora z njimi. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate v zvezi z delovnim področjem je Romana Berčič, tel. 428-49-17.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 428-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-167/2006
Ob-22190/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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Razpisni pogoji:
Univerzitetni 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, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

nistra, pristojnega za socialno varstvo po
predhodnem mnenju pristojnega organa
lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati(tke)
pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri
Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
z oznako: »za razpis za direktorja/ico« in s
pripisom »ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah

Ob-22196/06
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1) objavlja
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
javni natečaj za položaj
direktorja občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
podsekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– imeti mora vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata/ko ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Dodatna znanja: od kandidatov/k pričakujemo, da imajo upravljalske in vodstvene
sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja za katerega kandidirajo
ter poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto naveden izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Iz omenjenega državnega izpita iz javne
uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega
postopka, katerega mora imeti kandidat, ob
prijavi na razpis, že opravljenega.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata/ke ter upravljalske in vodstvene
sposobnosti.
Na predlog natečajne komisije bo izbranega kandidata/ko za direktorja občinske
uprave imenoval župan Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah za dobo petih let, s
polnim delovnim časom, s 6 mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a v nazivu
podsekretar na sedežu občinske uprave, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.
Okvirna vsebina dela:
1. vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje
dela v občinski upravi,
2. neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog lokalne samouprave v Občini
Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
3. vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in pri ključnih razvojnih projektih občine,
4. samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv za potrebe občinskega sveta in ministrstev,
5. samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za
potrebe občinskega sveta,
6. vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
dokazili in življenjepisom na naslov: Občina
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, s pripisom »Javni
natečaj za direktorja občinske uprave« in
sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Mateja Šamperl na tel.
02/757-95-30.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 1/2006-441
Ob-22205/06
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 8/96) in 33. člena Statuta
objavlja razpis za delovno mesto:
direktorja/ice Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah.
Za direktorja/ico je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje,
določene v 56., 57. in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– ZSV-UPB1).
Direktorja/ico imenuje svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s soglasjem mi-
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Št. 20/06
Ob-22206/06
Upravna enota Škofja Loka 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 Škofja Loka.
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,
ekonomske, administrativne 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 sprejemne pisarne in prometa.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razviden čas
trajanja delovnega razmerja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– 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.
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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 od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, z oznako na ovojnici »za javni
natečaj-referent« v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu RS oziroma objave na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predloženih dokazil, razgovora s kandidati
ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja. Vloge, ki ne
bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom ter 3-mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/51-12-439, Maruša Bizovičar ali 04/51--12-441 Veronika
Šmid.
Upravna enota Škofja Loka
Št. 1100-42/2006/1
Ob-22238/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo2) objavlja razpis za prosto uradniško delovno mesto
podsekretar (m/ž) v Ministrstvu za
šolstvo in šport za potrebe izvajanja programov, ukrepov in aktivnosti Evropskega
sklada za regionalni razvoj (št. razpisa:
1100-42/2006).
Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto. Izbranemu kandidatu se
pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja
določijo glede na uradniški naziv tretje stopnje: podsekretar.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
31. 8. 2008, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– priprava pravnih podlag in koordinacija ter oblikovanje navodil, obrazcev itd. o
izvajanju aktivnosti za potrebe neposrednega proračunskega porabnika in končnega
upravičenca;
– priprava projektov in izvedbenih struktur ukrepov ter ostalih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov strukturnih skladov
na MŠŠ;
– priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov oziroma letnih delovnih načrtov
in programov;
– vodenje oziroma sodelovanja v komisijah za odpiranje ponudb, za vrednotenje
ponudb, v komisijah za reševanje pritožb;
– priprava predlogov sprememb Programskega dopolnila, Enotnega programskega dokumenta in drugih dokumentov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki se nanašajo na izvajanje in upravljanje
strukturnih sredstev EU.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 86. Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
31. 8. 2008, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za razpis,
št. …. in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS.
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 razpisa dobite
vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na tel.
01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-97/2006
Ob-22286/06
Republika Slovenija, Upravna enota Idrija na podlagi 56. člena in v skladu s sedmim odstavkom 57. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 23. člena Zakona
o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
objavlja prosto strokovno tehnično delovno
mesto:
dokumentalist V v Glavni pisarni Oddelka za skupne zadeve.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravne
smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
opraviti do 30. 6. 2007).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:
– razvrščanje, klasifikacija in odprava
dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje seznamov in pregledov,
– izdelovanje enostavnejših gradiv s
strokovnega področja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega poslovanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota
Idrija, Študentovska ulica 2, 5280 Idrija v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo.
Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni pisno v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
Za dodatne informacije pokličite na
tel. 05/37-34-330, Miran Vončina ali
05/37-34-321, Gabrijela Treven Bončina.
V besedilu objave prostega delovnega
mesta uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Upravna enota Idrija

Št. 110-175/2006
Ob-22285/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 9 prostih mest okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-22287/06
Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg 1,
5220 Tolmin objavlja prosto delovno mesto
pravosodne(ga) sodelavke(ca) – vodja
vpisnika
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 2
mesecev.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju postopkov in
izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnika,
– druge naloge določene s področnimi
predpisi,
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– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb,
– dostava spisov in drugih pisanj osebno
sodniku,
– arhiviranje spisov po določilih sodnega reda,
– delo s strankami,
– vodenje potrebnih evidenc,
– izterjava sodnih taks.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu:
– pravosodni sodelavec III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
(VI. stopnja izobrazbe),
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome – spričevala,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V skladu z 203. členom Sodnega reda
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
sebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega
leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva pristojnega za pravosodje, opravijo
izpit iz poznavanj določil sodnega reda.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu, Mestni trg. 1, 5220
Tolmin.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Janji Lesjak, Višji pravosodni sodelavki na Okrajnem sodišča v Tolminu, tel.
05/380-02-60.
Okrajno sodišče v Tolminu
ŠT. 102-04-68/03
Ob-22307/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni
natečaj za zaposlitev

pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji prometa;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-169/2006
Ob-22313/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58.
in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji referent – za področje izobraževanja in šolstva.
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
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višji referent II in višji referent I. Ključna področja dela: osnovno šolstvo, glasbena šola,
izobraževanje odraslih, visokošolski programi, prevozi v šolo, plačila staršev in vrtci.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazb komercialne
smeri,
– najmanj 3 leta 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja,
– osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih
uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes),
– 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 strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
– 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 osme in devete 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 strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz
upravnega postopka 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.
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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
referent – 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. 110-168/2006
Ob-22314/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58.
in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalec – za kulturo, tehnično kulturo in delo z mladimi.
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
svetovalec II in svetovalec I. Ključna področja dela: kultura, kulturna dediščina in
spomeniško varstvo, tehnična kultura, delo
z mladimi in odbor za mladino.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer umetnostna zgodovina,
– najmanj 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja,
– osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih
uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes),
– 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 postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
– 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 obso-
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jeni 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 osme in devete 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, strokovnega izpita iz
upravnega postopka 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 svetovalec za kulturo – 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. 110-185/2006-1202
Ob-22315/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05,
35/05 – upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06
– upb2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
v Revizijski službi:
1. notranji revizor – podsekretar.
Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu podsekretar. Izbrani
kandidat bo naloge izvrševal v nazivu podsekretar, na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba – smer
ekonomija,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– dolgoročno in letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,

– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izdelovanje letnih poročil za urad za
nadzor proračuna,
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem,
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu nadrejenega.
Kandidati, ki nimajo opravljenih državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju morajo
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja. Kandidati, ki nimajo opravljenega
izpita za državnega notranjega revizorja,
morajo opraviti skladno z izobraževalnim
programom.
v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve:
2. višji svetovalec za investicije – nizke gradnje.
Delovno mesto višji svetovalec za investicije – nizke gradnje je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec I, višji svetovalec II ali višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji
Novi trg 6, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– kvalifikacije za odgovornega vodjo
del,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v oddelku in
sodelovanje z drugimi organi pri izvajanju
investicij občinske uprave,
– vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne
zadeve,
– vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za družbene dejavnosti,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja (odlok o proračunu in
zaključnem računu proračuna),
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na področje,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
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– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu nadrejenega.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
v Oddelku za prostor:
3. višji svetovalec za pripravo lokacijskih načrtov in vodenje upravnih postopkov.
Delovno mesto višji svetovalec za pripravo lokacijskih načrtov in vodenje upravnih
postopkov je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec
I, višji svetovalec II ali višji svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Novi trg 6,
Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v oddelku in
sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
na področju planiranja in urejanja prostora
(odlok o proračunu in zaključnem računu
proračuna),
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na delovno področje,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv na področju planiranja in urejanja prostora,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– priprava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz javnih skladov,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– sodelovanje pri izvajanju investicij,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu nadrejenega.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
v Občinskem inšpektoratu:
4. inšpektor.
Delovno mesto inšpektor je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih inšpektor I, inšpektor II, inšpektor III.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu inšpektor III, na lokaciji Novi trg 6, Novo
mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko

– 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 (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
(izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava
kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo iz prejšnjih dveh alinej, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, predloženih k prijavi ter na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, s pripisom: »Javni natečaj – naziv delovnega mesta – ne odpiraj«.
Rok za vložitev prijave je 8 dni, ki začne teči
naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu RS oziroma naslednji
dan po objavi na Zavodu za zaposlovanje
RS ter naslednji dan po objavi na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti
sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti vsak delovni dan
na tel. 07/39-39-222 (Judita Pirc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Novo mesto

strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja
ali strokovni izpit iz upravnega postopka,
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, Zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa,
– nudenje strokovne pomoči,
– izdajanje upravnih odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu nadrejenega.
Kandidati, ki nimajo opravljenih državnega izpita iz javne uprave in strokovni izpit za
inšpektorja, ju morajo opraviti v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– 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,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka (za delovno
mesto pod točko 4),
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku (za delovno mesto
pod točko 4),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
delovno mesto pod točko 1, 2, 3),
– fotokopijo potrdila o ustreznih kvalifikacijah za odgovornega vodjo del (za delovno
mesto pod točko 2),
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Št. 136/06
Ob-22317/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za prosto položajno delovno mesto:
vodja službe za kadre in informatiko.
Javni natečaj v okviru državne uprave
za prosto položajno delovno mesto Vodja
Službe za kadre in informatiko za nedoločen
čas v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem
inšpektoratu Republike Slovenije.
Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih podsekretar in
sekretar.
Kandidat bo sklenil delovno razmerje s
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije
za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Tržnega
inšpektorata Republike Slovenije, Parmova
33, Ljubljana oziroma v njegovih uradnih
prostorih.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri;
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– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v roku
enega leta od imenovanja v naziv. Kandidat,
ki nima opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka, ga mora opraviti v roku
3 mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidat bo opravljal naslednje naloge:
– vodenje in organiziranje dela službe;
– načrtovanje, usklajevanje in izvajanje nalog na kadrovskem področju in na področju
informatike ter na drugih splošnih področjih
delovanja inšpektorata;
– strokovni nadzor nad delom zaposlenih
v službi;
– priprava obveznih navodil na splošnem
področju delovanja inšpektorata;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave;
– pisno izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni
in začne teči naslednji dan po objavi. Pisne
prijave z dokazili ter kratkim življenjepisom
pošljite na naslov: Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, z oznako
»za javni natečaj, št. 100-72/2006.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja
Kosec).
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Št. 201/2006
Ob-22318/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 58. in 59. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. in 22. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04,
57/05, 93/05 in 10/06), objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec, v Sektorju za mednarodno pravno pomoč, v Direktoratu za
mednarodno sodelovanje in mednarodno
pravno pomoč, v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM 243 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec III, II in I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
izpolnjevanje pogojev za naziv višji svetovalec III.
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 druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– 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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv ter
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

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, ali na elektronski naslov gp.mp@gov.si.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Za
javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro DM 243.
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. 223
Ob-22368/06
Javni socialno varstveni zavod Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem,
na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB1), 37.
in 38. členom Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in sklepa Sveta centra z dne 29. 6. 2006, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 –UPB1)
in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega
programa za vodenje, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja/ice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je 15
dni po objavi razpisa.
Prijavljeni/e kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili kandidati/ke pošljejo na naslov: Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem, z oznako »Za svet
centra- javni razpis«.
CUDV
Št. 110-98/2006-3
Ob-22370/06
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto v Direktoratu za logistiko/ Sektorju za naročila:
svetovalec za izvedbo naročil (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu svetovalec III, svetovalec
II in svetovalec I.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj visoka strokovna.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 7 mesecev za naziv svetovalec III.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– izvajanje naročil blaga in storitev,
– izvajanje nadzora nad realizacijo pogodb.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom
predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja. Poleg navedenih mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
lokaciji Vojkova cesta 59, v Ljubljani.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj,
pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat
generalnega sekretarja Urad za upravljanje
človeških virov (kadrovska služba) Oddelek
za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici z označbo za javni natečaj in
navedbo delovnega mesta. Nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15-tih dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri Tatjani
Fireder.
Ministrstvo za obrambo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne ali naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– biti državljani Republike Slovenije;
– 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;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– verodostojne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje (čas opravljanja dela in
stopnja izobrazbe);
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– 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, navedeni v šesti in sedmi alineji,
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 zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje
in krajevno pristojnega sodišča bo moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v letu
dni po sklenitvi delovnega razmerja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predloženih dokazil k prijavi,
na podlagi razgovora s kandidati ter s psihološkim preizkusom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Območni enoti UJP Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »za
javni natečaj« na naslov: Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48,
1001 Ljubljana, v roku 14 dni od dneva objave
javnega natečaja.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja vam lahko posreduje Ema Tertnik, tel.
01/4751-658.

Št. 110-177/2006
Ob-22372/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in

posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1101-0001/2006
Ob-22374/06
Svet Centra za socialno delo Radlje ob
Dravi razpisuje na podlagi 26. člena Statuta
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi in
sklepa 1. redne seje sveta zavoda, dne 17. 7.
2006, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/ kandidatka, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 69.
členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04).
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge
dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod,
– direktor/direktorica socialno varstvenega
zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa iz vodenja, mora pa ga opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in
začne teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naslovijo kandidati/kandidatke na: Svet Centra
za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi z oznako »razpis za direktorja«, v roku 8 dni od objave.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno
obveščeni/obveščene v roku, ki je določen z
zakonom.
Nastop službe po dogovoru.
Center za socialno delo
Radlje ob Dravi
Št. 1102-9/2006
Ob-22400/06
V skladu s 56. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca v Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, Območni enoti
UJP Nova Gorica
Dela in naloge višjega svetovalca bo izbrani kandidat opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Okvirna vsebina dela je organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi in proračunskimi uporabniki, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, samostojno pripravljanje zahtevnih analiz, poročil in
projektov s področja plačilnega prometa.
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(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju – višji svetovalec, javni uslužbenec,
uradnik, kandidat, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske).
Uprava Republike Slovenije
za javna plačila
Št. 122-605/2004/13
Ob-22544/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
013-138/2005/5 z dne 13. 7. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem biotehniške
ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– 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 državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali
maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.
gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg
zahtev za delo na delovnem mestu uradnika
na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju, za katero kandidirajo
ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne sto-
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pnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na
drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju
pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za
kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Dunajska 58.
Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja
Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e‑upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Druge objave
Ob-22173/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), sklepom 24. seje
Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne
4. 8. 2006 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori:
1. Ljubljanska 8, parc. št. 2047/2, id.št.
1077-01407-004, nestanovanjska raba 54,73
m2, vpisano v vl. št. 1822 k.o. Celje. Izklicna
cena poslovnega prostora znaša 13,000.000
SIT.
2. Linhartova 22, parc. št. 2079, nestanovanjska raba 33,84 m2, vpisano v vl. št. 1547
k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora
znaša 5,000.000 SIT.
3. Linhartova 18, parc. št. 2077, nestanovanjska raba 53,86m2, vpisano v vl. št. 107
k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora
znaša 9,000.000 SIT.
4. Kidričeva 6, parc. št. 1571/1, 1571/2 nestanovanjska raba 331,25 m2 vpisano v vl.
št. 778 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega
prostora znaša 55,000.000 SIT.
5. Kocenova 2, parc. št. 2320 nestanovanjska raba 65,34 m2, vpisano v vl. št. 842
k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora
znaša 10,000.000 SIT.
6. Gledališki trg 7 št. 2045 nestanovanjska
raba 161,64 m2, vpisano v vl. št. 2272 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša
7,000.000 SIT.
7. Stanetova 17a, parc.št. 2138, poslovna
stavba 13,67 m2, vpisano v vl.št. 792 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša
1,900.000 SIT.
8. Ul. V. Prekomorske brigade 2, parc. št.
1773 nestanovanjska raba 5,54 m2 vpisano v
vl. št. E – 2 k.o. Medlog. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 700.000 SIT.
9. Glavni trg 16, parc. št. 2310, nestanovanjska raba 29,50 m2, vpisano v vl. št. 2461
k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora
je 2,850.000 SIT.
10. Ljubljanska cesta 6, parc. št. 2047/2,
nestanovanjska raba 86,44 m2, vpisano v z.k.
vl. št. 1822 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 19,800.000 SIT.
11. Ljubljanska cesta 10, parc. št. 2046,
nestanovanjska raba 24,62 m2, vpisano v vl.št.
2280 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 5,000.000 SIT.
12. Aškerčeva ulica 7a, vrtec, parc.št.
2198/1, nestanovanjska raba 244,72 m2 ter
klet 94 m2, vpisano v vl.št. 113 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 56,000.000
SIT.
13. Gosposka 30, parc. št. 2408, stanovanjska stavba, 17,24 m2, vpisano v vl. št.
1559 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 1,600.000 SIT.
14. Miklošočeva ulica 10, parc. št. 2113/1,
poslovna stavba 606,77m2, vpisano v vl. št.
33 k.o. Celje. Izklicna cena poslovne stav-
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be je 111,000.000 SIT. V prodaji je izključno
objekt, kupoprodajna pogodba bo vsebovala
soglasje kupca k predvideni gradnji večnadstropnega objekta v neposredni bližini predmeta nakupa.
Poslovni prostori pod zaporednimi št. 1, 2,
5, 9, 10, 11, 12 so zasedeni z najemniki, katerem se zaradi višine lastnih vlaganj v prostor
prizna predkupna pravica.
Poslovni prostor pod zaporedno št. 4, je
zaseden z najemnikom.
Poslovni prostori pod zaporednimi št. 3, 6,
7, 8, 13, 14 so prazni, predkupno pravico se
priznava skladno z določili 124. člena SPZ (Ur.
list RS, št. 87/02).
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
je višja ponujena cena od izklicne cene.
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj
ponudniki pošljejo, ali oddajo v zaprti ovojnici
najkasneje do 21. 8. 2006 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
8, Celje, z oznako: Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja poslovnih prostorov. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – državljani Republike Slovenije in
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudbi je treba predložiti:
1. potrdilo o plačilu varščine v višini 5 %
od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. 01211-0100002855,
z obveznim sklicem na št. 4008001-720000.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno poslovnega prostora;
2. za fizične osebe – potrdilo o državljanstvu RS;
3. za pravne osebe- izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
4. za najemnike – potrdilo o poravnanih
obveznostih do Mestne občine Celje.
Odpiranje ponudb je javno in bo opravljeno
v zgornji stranski dvorani MOC-Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, Celje (II. nadstropje) v četrtek, 24. 8.
2006 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila
v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan kupnino plačati
v 8 dneh po podpisu pogodbe.
Rok za sklenitev pogodbe o prodaji poslovnih prostorov je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
Davek na promet nepremičnin in stroške
overitve podpisa pri notarju plača izbrani ponudnik.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla -pogodbe brez
vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi
ponudniki seznanjeni in se strinjajo.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni ob-

– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in 67/02) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do
povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne
ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do roka
za oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Služba za gradnje in razpolaganje s
stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Saša Renko, tel.
01/428-40-79.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2401002-48006506.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z
najemnikom stanovanja Dušanom Goriškom,
tel št. 041/532-135.
9. Predložitev ponudb: Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 18. 8. 2006, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz dokumentacije, in
sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 10.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2006 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
na vpogled dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve

čini Celje, Oddelek za splošne zadeve, tel.
03/426-56-68 (Tina Rosina) ali 03/426-56-70
(Jože Krulec).
Mestna občina Celje
Št. 352-17/2006
Ob-22174/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 86/04) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Litiji, ulica Mire
Pregljeve 4, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer zasedeno enosobno stanovanje št. 11 v prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta v Litiji, Ulica
Mire Pregljeve 4, ležečega na parceli št. 55,
podvložek št. 1515/18, k.o. Litija.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje,
znaša 12,400.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo
ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 1,240.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-48006506.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji
predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana
kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila
celotne kupnine;
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upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS št. 12/03 in 77/03) in
sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
sprejetega na seji, dne 24. julija 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki jih
tvorijo:
a) – parc. št. 1732/1 njiva v izmeri 3939 m2,
vpisana pri vl. št. 3166, k.o. Ptuj,
– parc. št. 1732/6 pašnik v izmeri 683 m2,
vpisana pri vl. št. 2672, k.o. Ptuj,
– parc. št. 1732/3 njiva v izmeri 995 m2,
ki predstavlja solastniški delež 1990/4056 od
celotne površine nepremičnine, katera znaša
2028 m2, vpisana pri vl. št. 3178, k.o. Ptuj.
Navedene nepremičnine se prodajajo kot
celota in se nahajajo v območju proizvodnih
dejavnosti mesta Ptuj P11-P1/6 Industrijska
cona – južno od Ormoške ceste.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
161,526.946 SIT (brez DDV).
b) parc. št. 2761/2 travnik v izmeri 6565 m2,
vpisana pri vl. št. 3165, k.o. Ptuj.
Navedena nepremičnina se v celoti nahaja
v poselitvenem območju P11-P3/1 Ob Zagrebški cesti, ki je namenjeno industriji, medtem,
ko se del parcele na vzhodu v obsegu, ki je
razviden iz priloge, nahaja v območju predvidene prometne infrastrukture.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
393,309.150 SIT (brez DDV).
c) parc. št. 802/1 poslovna stavba v izmeri
45 m2, poslovna stavba v izmeri 97 m2 in dvorišče v izmeri 1354 m2, vpisana pri vl. št. 755,
k.o. Brstje.
Navedena nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska
cona – sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
43.378.674 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za
nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v
zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 18. avgusta 2006, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3, najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o
prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj;
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
oziroma originalni izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija,
ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj,
dne 21. avgusta 2006, ob 13. uri, v sobi št.
54/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino
ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v
roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite
zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni
prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 56/3,
tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Majda
Bregar.
Mestna občina Ptuj
Ob-22289/06
Naročnik IMOS-G d.o.o, Dunajska 56, Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, na podlagi Pravilnika o javnih natečajih
za izbiro strokovno najprimernejših rešitev
prostorskih ureditev in objektov (Ur. l. RS, št.
108/04) objavlja
javni natečaj
za pridobitev najprimernejše rešitve za
preobrazbo območja Tobačne tovarne v
Ljubljani
Namen natečaja je pridobiti strokovno
najprimernejšo rešitev preobrazbe območja
Tobačne tovarne v Ljubljani v eno izmed pomembnih mestotvornih območij z mešanim
programom.
Na natečaju lahko s svojimi elaborati sodeluje vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z natečajnim gradivom.
Natečajno gradivo lahko udeleženci od
dneva objave dalje dvignejo osebno na naslovu IMOS-G d.d., Dunajska 56, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 11. ure v tajništvu. Gradivo
se lahko prejme tudi po pošti in sicer na zahtevo po faksu ali elektronskem naslovu.
Pristojbino za pridobitev natečajnega gradiva v višini 25.000 SIT je potrebno plačati
na transakcijski račun IMOS-G d.o.o., številka
računa 02923-0254981033 odprt pri NLB s
pripisom »Natečaj –Tobačna tovarna«. Natečajnemu elaboratu je potrebno priložiti kopijo
potrdila o plačilu.
Natečajne elaborate bo ocenjevala ocenjevalna komisija v naslednji sestavi:
1. Branko Kastelic, u.d. ekon., predsednik,
2. prof., mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.arh.
podpredsednik,
3. Bogdan Jamšek, u.d.i.gr., član,
4. Vedran Mimica, u.d.i.arh., član,
5. mag. Miran Gajšek, u.d.i.arh. član,
6. Miha Dešman, u.d.i.arh., član,
7. Jože Novak, u.d.i.kraj.arh., član,

8. dr. Marjan Hočevar, dipl. soc., doc., nadomestni član,
9. Milan Čerkez, u.d.i.gr., nadomestni
član,
10. Rok Žnidaršič, u.d.i.arh. poročevalec
natečaja,
11. Irena Vesel-Kopač, u.d.i.arh. izvedenka
za spomeniško varstvo,
12. mag. Milena Tržan, u.d.ekon. izvedenka za ekonomiko,
13. Majda Gostinčar, u.d.i.arh. skrbnica
natečaja.
Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
1. Merila prepoznavnosti in morfološke kakovosti, estetskih vrednot.
2. Merila funkcionalnosti in programske
kakovosti.
3. Merila tehnične uresničljivosti in ekonomske kakovosti.
Merila so med seboj enakovredna.
Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja:
1. nagrada 5,000.000 SIT,
2. nagrada 3,500.000 SIT,
3. nagrada 2,000.000 SIT,
Priznanja 4,500.000 SIT.
Odškodnine 7,000.000 SIT pri čemer je
najvišja odškodnina 500.000 SIT.
Rok za oddajo natečajnih elaboratov je
20. 11. 2006 do 14. ure.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na naslovu IMOS-G d.o.o., Dunajska 56,
Ljubljana, kontaktna oseba je Valči Dolinšek, tel. 47/33-310, faks 47-33-378, e-mail:
valci.dolinsek@imos.si.
IMOS-G d.o.o.
Št. 352-16/2006
Ob-22376/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 86/04) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Ljubljani, ulica
Hermana Potočnika 33, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje: nepremičnina, in sicer
zasedeno dvoinpolsobno stanovanje št. 41
v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe v
Ljubljani, Ulica Hermana Potočnika 33, ležeče na parceli št. 1784, zk. vl. št. 334/41, k.o.
Nove Jarše.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje,
znaša 25,600.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 2,560.000 SIT.
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Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-48010006.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji
predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana
kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila
celotne kupnine;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in 67/02) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do
povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in
sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za gradnje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva
4 (medetaža). Kontaktna oseba: Saša Renko,
tel. 01/428-40-79.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000,00 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2401002-48010006.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo

z dne 26. 7. 2006, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Slovenija,
objavlja

pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z
uporabnico stanovanja Uršo Gašperšič, tel.
št. 040/440-188.
9. Predložitev ponudb:
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno
18. 8. 2006, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz dokumentacije, in
sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 10.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2006 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti
na vpogled dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-22380/06
Vabilo k oddaji ponudb za Gradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji
TET Prapretno sever – 1. del.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega
organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k
oddaji ponudb za:
Gradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov
na deponiji TET Prapretno sever – 1. del.
Ponudba mora vsebovati izvedbo vseh v
projektu navedenih del, skladnih s predpisi za
gradnjo odlagališč oziroma z navodili za zadostno varnost odlagališča pred porušitvijo.
Dela se bodo izvajala v času od oktobra
2006 do aprila 2007.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje pri gdč. Aniti Žučko, tel. 03/56-51-250.
Dvigniti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD –
Gradnja odlagališča nenevarnih odpadkov na
deponiji TET Prapretno sever – 1. del«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti
potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni Trbovlje pri g. Dušanu Rotarju. Z njim se lahko
dogovorijo tudi za ogled gradbišča.
Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 2006 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 45001-11/2006/6
Ob-22521/06
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/02 in
77/03), ter sklepa vlade št. 47803-556/2006/4,
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javno ponudbo
za oddajo v najem poslovnih prostorov
– hangar na letališču Brnik
1. Najemodajalec: Republika Slovenije,
Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 1510, elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
2. Predmet najema: poslovni prostor – hangar na letališču Brnik, parcelna št. 1381/22,
k.o. Cerklje, površina: 593 m2.
3. Najemodajalec bo sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino, pri čemer mora biti ponujena najemnina višja od 900.000 SIT/mesec. V primeru,
da najvišjo ceno ponudita hkrati dva ali več
ponudnikov, se vse ponudnike z isto ponudbo pozove k višanju ponudb. Najmanjši dvig
mesečne najemnine za poslovni prostor je
10.000 SIT.
4. Predmet najema si je mogoče ogledati vsak dan od 7. 8. 2006 do 22. 8. 2006 v
času od 9. do 14. ure. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si.
oziroma na tel. 031/650-046. Vprašanja v
zvezi z razpisom se naslovi na naslov najemodajalca oziroma na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
5. Poleg najemnine bremenijo najemnika
še obratovalni stroški, stroški zavarovanja
objekta in stroški tekočega vzdrževanja.
6. Najemodajalec lahko zaradi predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji v
letu 2008 začasno prekine izvajanje najemne
pogodbe, in sicer za obdobje od 1. 10. 2007
do 1. 8. 2008.
7. Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec
pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani
http://www.gsv.gov.si/.
V primeru težav pri dostopu do omenjene
spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati kavcijo v višini
3,200.000 SIT na račun 01100-6300109972,
sklic 18 15119-710304-74092006. Neizbranim
ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni
po odpiranju prijav.
Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o plačani
kavciji se pošlje v zaprti ovojnici na naslov
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija s
pripisom »Ne odpiraj, ponudba za najem poslovnih prostorov hangar na letališču Brnik«,
do 28. 8. 2006 do 12. ure.
8. Najemodajalec bo pisno obvestil ponudnike o izboru ter izbranemu ponudniku
ponudil pogodbo v podpis. Če izbrani ponudnik v roku 15 dni bo prejemu obvestila o
izboru ne bo sklenil pogodbe, najemodajalec zadrži vplačano kavcijo in lahko sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Kontaktna oseba najemodajalca: Vinko
Golobič, tel. 031/650-046.
10. Javna ponudba velja do 28. 8. 2006.
11. Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe
oziroma javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-10/2006-3
Ob-22411/06
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, MOCIS,
Centra za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec (skrajšano ime sindikat JZ MOCIS Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj
Gradcu, Partizanska pot 16), so bila sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Slovenj Gradec z odločbo št. 101-10/2006 z dne 28. 6.
2006 in vpisana v evidenco pod zaporedno
št. 8/2006.

Objave
gospodarskih družb
Ob-22188/06
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah objavljamo poziv upnikom
da prijavijo svoje terjatve do družbe Indov
družba za industrijo ovitkov d.d. Kraljeviča
Marka ulica 5, Maribor, matična številka
5129737, št. reg. vl. 1/11956/00 v roku
30 dni po objavi tega poziva v Uradnem
listu RS.
Prijavi terjatve morajo biti predložena
vsa dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Peter Mlekuš
Št. 050/06
Ob-22336/06
Nadzorni svet TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., je dal soglasje k zgoraj navedenemu sklepu uprave dne 28. 7.
2006.
Na podlagi drugega odstavka 337. člena
ZGD-1 in v skladu z zgoraj navedenim sklepom uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do nakupa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred
njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice se začne 4. 8. 2006 in traja do vključno
18. 8. 2006. Nominalna in emisijska vrednost novih delnic ter način njihovega vpisa
in vplačila so razvidni iz zgoraj navedenega
sklepa Uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-22401/06
V skladu z določili 599. čl. ZGD-1 uprava družbe ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje in poslovodstvo družbe ERA VINO
trgovina z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami d.o.o., Šmartno ob Paki 134,
3327 Šmartno ob Paki, obveščata delničarje družbe ERA Trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje, da je bila pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju dne 21. 7. 2006
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predložena pogodba o pripojitvi, ki sta jo
uprava prevzemne družbe in poslovodstvo
prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 21. 7. 2006.
Pripojitev prevzete družbe ERA VINO
trgovina z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327
Šmartno ob Paki k prevzemni družbi ERA
Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki,
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje se izvede po stanju na dan obračuna pripojitve, ki
je 31. 12. 2005.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Edini družbenik prevzete družbe ERA
VINO trgovina z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami d.o.o., Šmarno ob Paki
134, 3327 Šmartno ob Paki, družba ERA
Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki,
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, bo v
četrtek, dne 24. 8. 2006 sprejel ustrezne
sklepe vezane na pripojitev.
Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku 1 meseca od
dneva izdaje sklepov družbenika prevzete
družbe, ki je sprejel sklep o soglasju za
pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe.
Glede na to, da je prevzemna družba imetnica 100% poslovnega deleža v
osnovnem kapitalu prevzete družbe, se
določila vezana na 3. in 4. točko drugega
odstavka 581. člena prve in druge alinee
2. točke drugega odstavka 582. in 583.
člena ZGD-1, v skladu z določili 599. člena
ZGD-1, ne upoštevajo.
ERA Trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d.
Ob-22402/06
V skladu z 586. členom ZGD-1 je uprava
družbe Gradis Skupina G d.d., Gradbene
storitve in inženiring kot prevzemna družba dne 31. 8. 2006 registrskemu sodišču
v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi
prevzete družbe Sumont, suhomontažne
storitve v gradbeništvu, d.o.o. Pogodbo o
pripojitvi je pred tem dne 31. 8. 2006 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in
na podlagi tega sprejel pisno poročilo o
pregledu nameravane pripojitve.
O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina prevzete družbe, katere edini družbenik je družba Gradis Skupina G d.d., po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega
odstavka 586. člena ZGD-1. Vsi delničarji
prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka
586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne
družbe vsak delovni dan med 10. in 13. uro.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni in edini lastnik
prevzete družbe, zaradi tega v skladu z
določbami 599. členom ZGD-1 o poenostavljeni pripojitvi uprava prevzemne družbe
ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe lahko v enem mesecu
od dneva zasedanja skupščine prevzete
družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za

pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev.
Gradis
uprava družbe
Uroš Ogrin, predsednik uprave
Milan Pukšič, član uprave

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-22405/06
V skladu s 532. členom ZGD-1 družba
MCL, storitve in trgovina, d. o. o., Šmarca,
Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, obvešča,
da je družba HAJ, proizvodnja in trgovina,
d. o. o., Soteska 94, 1241 Kamnik, pridobila
v skupni vrednosti 89,700.000 SIT oziroma
34,85 % vseh deležev družbe MCL, storitve
in trgovina, d. o. o., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik.
MCL, d. o. o., Kamnik

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 050/06
Ob-22292/06
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 28. 7. 2006 na podlagi
pooblastila iz 4.a. člena Statuta zavarovalnice sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala z
izdajo novih delnic za vložke, ki se glasi:
»1. Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki znaša 4.108,740.000 SIT, se poveča za
600,000.000 SIT, tako da bo znašal po
povečanju 4.708,740.000 SIT. Povečanje
se opravi z izdajo 60.000 novih navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
nove delnice 10.000 SIT in emisijsko vrednostjo te delnice 10.000 SIT. Najnižji znesek, ki mora biti vplačan ob nakupu delnic,
je 600,000.000 SIT.
Delnice se izdajo na podlagi 4.a člena
statuta zavarovalnice, ki pooblašča Upravo,
da v roku 5 let od vpisa sklepa o odobrenem
kapitalu v sodni register poveča osnovni kapital zavarovalnice za 1.209,500.000 SIT z
izdajo novih delnic.
1. Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev
pravice je zadnji dan roka za vpis delnic s
strani prednostnih upravičencev, določen v
tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev
bodo ponujene v drugem krogu v odkup
zainteresiranim delničarjem zavarovalnice.
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer
se bo upoštevalo pravilo prednosti glede
na vrstni red vpisa do popolnega prevzema
vseh izdanih delnic.
2. Povečanje osnovnega kapitala iz 1.
točke tega sklepa se opravi in se nove delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
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– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
– Vrsta in razred novih delnic
Nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica
daje njenemu imetniku pravice, določene s
statutom zavarovalnice za druge navadne,
že izdane delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en razred. Nove delnice so prosto
prenosljive.
– Nominalna vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic je 600,000.000 SIT.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 600,000.000 SIT.
– Način izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register KDD Centralne Klirinško
depotne družbe, d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
– Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo
na način, določen s statutom zavarovalnice
in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri
čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2006 v višini, ki je
sorazmerna času od njihovega vplačila do
zaključka poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 4. 8. 2006 in bo potekal do vključno 18. 8. 2006. Vpis in vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel 21. 8.
2006 in bo potekal do vključno 28. 8. 2006.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane
na račun zavarovalnice pri Abanki Vipi,
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885 najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem Nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic
najdlje do 15. 9. 2006.
– Rok za vrnitev vplačila v primeru neizdaje delnic
Če ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena
vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku
roka za vplačilo delnic.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo v skladu s pravili
KDD Centralne Klirinško depotne družbe,
d.d.
– Odložni pogoj
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic stopi v veljavo z dnem
in pod pogojem, da Nadzorni svet TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., da soglasje k temu sklepu.«
TRIGLAV, Zdravstvena
zavarovalnica, d.d.
predsednik uprave:
Gregor Strmčnik
člani uprave:
mag. Ivan Gracar
Simon Vidmar
dr. Danijel Starman

Razširitev dnevnega reda
Ob-22193/06
Uprava družbe Hotel Grad Podvin d.d.,
Mošnje 1, 4240 Radovljica, na podlagi 296.
in 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja razširitev dnevnega
reda redne skupščine delničarjev družbe
Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje 1, 4240
Radovljica, ki bo dne 17. 8. 2006, objavljeno
dne 14. 7. 2006 v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 74 na zahtevo delničarja družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19 kot 98,98% imetnika delnic
družbe Hotel Grad Podvin d.d., ki na podlagi
določil prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahteva, da se dnevni red redne skupščine,
sklicane za dne 17. 8. 2006 razširi z novo
dodatno točko 4.0, ki se glasi:
4.0 Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: »skupščina z dnem
17. 8. 2006 odpokliče člane nadzornega
sveta Matijo Majcenoviča, Tanjo Miklavc
Maček in Barbiko Demšar.
Skupščina za nove člane nadzornega
sveta imenuje Matejo Živec, Borisa Kitka
in Andreja Nagliča. Mandat novim članom
nadzornega sveta prične teči z dnem 18. 8.
2006 in traja 4 leta.«
Obrazložitev: delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane
nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje in
odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki
so jih izvolili. Zato predlagatelj Zavarovalnica
Triglav, d.d. pravočasno na podlagi drugega
odstavka 296. člena in prvega odstavka 298.
člena ZGD- 1, predlaga upravi družbe Hotel
Grad Podvin d.d. razširitev dnevnega reda z
novo dodatno točko in njeno objavo.
Hotel Grad Podvin, d.d.
uprava družbe
Ob-22399/06
Uprava delniške družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, s sedežem
Delpinova 7a Nova Gorica je na podlagi 6.3.
točke statuta sklicala 12. skupščino, ki bo
dne 25. 8. 2006. Sklic je bil v skladu z določili ZGD-1 objavljen v Ur. l. RS, št. 77 z dne
21. 7. 2006. Uprava obvešča delničarje in
objavlja razširitev dnevnega reda z dodatno
točko, ki jo je podal delničar Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine. Nova točka dnevnega reda oziroma volilni predlog:
6. Odpoklic oziroma razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Odpoklic člana nadzornega sveta.
Na predlog delničarja se z dnem 25. 8.
2006 odpokliče oziroma razreši s funkcije
člana nadzornega sveta Niko Jurca.
b) Imenovanje člana nadzornega sveta.
Na predlog delničarja se z dnem 25. 8.
2006 oziroma z dnem sklepa skupščine za
obdobje, ki izteče dne 21. 2. 2010 imenuje
za člana nadzornega sveta Mirko Brulc.
Obrazložitev: skladno s 301. členom
ZGD volilnih predlogov delničarjev ni potrebno utemeljiti.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-22640/06
V skladu s prvim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
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Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) družba Medaljon, d.d. objavlja zadevi,
o katerih bo 10. skupščina družbe (sklicana
za dan 30. 8. 2006) sprejemala sklepa na
predlog delničarja Profectus, d.o.o.
Na zahtevo delničarja Profectus, d.o.o.
se dnevni red 10. skupščine družbe razširi
z naslednjima točkama, h katerima je Profectus, d.o.o. predlagala spodaj navedene
sklepe skupščine:
8. Pooblastitev za pridobivanje lastnih
delnic.
Družba Profectus, d.o.o. predlaga sprejem naslednjega sklepa:
8.1.a) Uprava je do 29. 2. 2008 pooblaščena pridobivati delnice družbe (lastne
delnice).
b) Pooblastilo je omejeno na pridobitev
delnic družbe (lastnih delnic) z deležem teh
delnic 10% osnovnega kapitala. Pooblastilo
je lahko v mejah navedenih omejitev izkoriščeno v celoti naenkrat ali v več delih.
c) Najnižja nakupna cena delnic družbe
pri pridobivanju teh delnic, ne sme biti nižja
od 1.000 SIT, najvišja pa ne sme biti višja
od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice.
d) Uprava je prav tako pooblaščena
lastne delnice odsvojiti. To pooblastilo se
lahko izkoristi v celoti naenkrat ali v več
delih.
9. Umik delnic družbe z organiziranega
trga vrednostnih papirjev in prevzem delnic
družbe za primerno denarno odpravnino.
Družba Profectus, d.o.o. predlaga sprejem naslednjega sklepa:
9.1. Delnice družbe Medaljon upravljanje drugih družb d.d. se umaknejo z
organiziranega trga vrednostnih papirjev
– prostega trga pri Ljubljanski borzi, d.d.,
Ljubljana.
Ugovarjajočemu delničarju družba Medaljon upravljanje drugih družb d.d. na njegovo zahtevo prevzame njegove delnice
družbe za plačilo primerne denarne odpravnine (2.350 SIT za eno delnico družbe), v
skladu z izjavo družbe, ki je priložena objavi
umika delnic družbe z organiziranega trga
vrednostnih papirjev kot predmeta dnevnega reda in s katero delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga
vrednostnih papirjev, z zapisnikom ponuja,
da bo pridobila njihove delnice družbe za
primerno denarno odpravnino (2.350 SIT za
eno delnico družbe).
Delničar Profectus, d.o.o. je svojo zahtevo utemeljil, kot sledi:
Utemeljitev zahteve (navedba namena in
razlogov) glede pooblastitve uprave za pridobivanje lastnih delnic: Namen je razviden
iz točke dnevnega reda in predloga sklepa
skupščine (pridobivanje lastnih delnic). Razlog je omogočiti delničarjem družbe (v mejah pooblastila skupščine), da prodajo svoje
delnice, če tega še niso storili v postopku
prevzema družbe.
Utemeljitev zahteve (navedba namena
in razlogov) glede umika delnic družbe z
organiziranega trga vrednostnih papirjev:
Namen je razviden iz točke dnevnega reda
in predloga sklepa skupščine (umik delnic z
organiziranega trga). Razlog je nelikvidnost
oziroma slaba prometnost delnice, ki se bo
(nelikvidnost oziroma slaba prometnost) po
našem mnenju glede na uspešno zaključen prevzem družbe še stopnjevala. Od dne
1. 8. 2005 do dne 31. 7. 2006 je skupna
vrednost vseh poslov sklenjenih z delnico
družbe na organiziranem trgu znašala le
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291,956.519,90 SIT, sklenjenih pa je bilo le
206 poslov.
K (dodatni) 9. točki dnevnega reda 10.
skupščine družbe, družba Medaljon, d.d.
prilaga naslednjo izjavo:
Izjava družbe Medaljon upravljanje drugih družb d.d. o pridobitvi delnic ugovarjajočih delničarjev za primerno denarno odpravnino (izjava v skladu s 54. členom Zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
51/06 – ZTVP-1-UPB2) v zvezi s tretjim odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06 in
60/06 – popravek)).
Družba Medaljon upravljanje drugih družb
d.d. izjavlja, da tistim delničarjem, ki umiku
delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev – prostega trga pri Ljubljanski
borzi, d.d., Ljubljana – nasprotujejo, z zapisnikom ponuja, da pridobi njihove delnice
družbe za primerno denarno odpravnino, ki
znaša 2.350 SIT za eno delnico družbe.
Pravico do primerne denarne odpravnine
iz prejšnjega odstavka ima vsak delničar, ki
je na skupščini družbe ugovarjal proti sklepu
skupščine o umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev in zahteval,
da družba prevzame njegove delnice družbe
za plačilo primerne denarne odpravnine. To
pravico ima tudi delničar družbe, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno
preprečena udeležba na skupščini ali če
skupščina ni bila pravilno sklicana ali če
predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
Irena Stanka Čurin
direktorica
Št. 10/2006
Ob-22648/06
Uprava družbe Delo-Tiskarna d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, na podlagi 296. in
298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), na zahtevo delničarja Algas
d.o.o., Ljubljana, Pod gričem 10, kot 50,47%
imetnika delnic Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska 5, objavlja razširitev dnevnega reda 11. zasedanja skupščine družbe
Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
ki bo dne 31. 8. 2006, ob 12. uri, objavljeno
dne 28. 7. 2006 v Uradnem listu RS, št. 80
ter v časopisu Delo tako, da se za točko 5
dnevnega reda na dnevni red uvrsti nova 6.
točka dnevnega reda, ki glasi:
6. Seznanitev skupščine z odstopi članov nadzornega sveta in imenovanje članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za obdobje od 31. 8. 2006 do 5. 7. 2009:
– Martin Odlazek,
– Mitja Metod Rotar,
– Jože Čad.
Delo-Tiskarna d.d.
Stanislav Hrast, graf. inž.
uprava

Sklici skupščin
Ob-22291/06
Popravek
V sklicu 14. skupščine delniške družbe
Alpina, d.d., Žiri, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne, 28. 7. 2006,
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Ob-21687/06 se predlog sklepa pod 2.3.
točko pravilno glasi: Predsedniku uprave
družbe se ob zaključku mandata izplača
nagrada v višini 3 njegovih mesečnih plač,
ki se izplačajo na podlagi plače za mesec
december 2005.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
mag. Andraž Kopač
Ob-22162/06
Na podlagi točke 6.3. Statuta delniške
družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj
Gradec in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah, sklicuje uprava
11. redno sejo skupščine družbe
Avtoservis d.d.,
ki bo v torek 5. 9. 2006, ob 17. uri v prostorih Avtoservis d.d. Kidričeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Mihaela Paradiž in za preštevalki glasov Darja
Oder in Darja Pogorevčnik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Janez Mlakar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: 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.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2005 v višini
= 235,931.499,60 SIT ostane nerazporejen.
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. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje Revidicom
d.o.o. Maribor.
5. Spremembe Statuta delniške družbe
Avtoservis d.d.
Predlog sklepa: spremenijo se naslednje
točke statuta, tako da se glasijo:
točka 2.2.:
Za morebitne kasnejše uskladitve dejavnosti iz točke 2.1. s standardno klasifikacijo dejavnosti, je pristojen izvršni direktor
družbe.
točka 3.15.:
Izvršni direktor družbe mora za objavo v
dnevnem časopisu povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji
delničarji morajo novo izdane delnice vpisati
najkasneje v 15 dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom
o izdaji delnic ni drugače določeno.
točka 3.16.:
Prednostna pravica se uresničuje s pisno
izjavo, ki jo mora upravičenec poslati izvršnemu direktorju družbe v roku določenem
s sklepom o izdaji delnic.
Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice
in vpišejo izdanih delnic, lahko izvršni di-

rektor družbe prosto pozove tretje osebe k
vpisu in vplačilu delnic.
točka 3.24.:
Kriterije in postopke odkupovanja lastnih
delnic sprejme upravni odbor družbe na predlog izvršnega direktorja družbe.
točka 3.25.:
Nadzor nad poslovanjem sklada lastnih
delnic izvaja upravni odbor družbe.
točka 3.26.:
Izvršni direktor družbe je pooblaščen, da
lahko v soglasju z upravnim odborom v 5
letih po vpisu sprememb v sodni register z
izdajo novih delnic poveča osnovni kapital
družbe.
točka 4.1.:
Upravni odbor vodi družbe in nadzoruje
izvajanje njenih poslov.
Upravni odbor na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine.
Pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine.
Uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.
Nadzoruje vodenje poslov družbe.
Upravni odbor preveri in potrdi letno poročilo.
Preglejuje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga in druge
stvari.
Od izvršnega direktorja zahteva kakršnekoli informacije potrebne za izvajanje nadzora – lahko skliče skupščino.
Upravni odbor ima tri člane.
Člane upravnega odbora, ki zastopajo
interese delničarjev voli skupščina za dobo:
enega ali do šest let.
Upravni odbor med svojimi člani izvoli
predsednika in enega namestnika.
Predsednik upravnega odbora je izvršni
direktor družbe.
Izvršni direktor družbe družbo zastopa
in predstavlja.
Upravni odbor družbe na izvršnega direktorja prenese naslednje naloge:
– vodenje tekočih poslov,
– prijave vpisov in predložitve listin registru,
– skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila.
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče
izvršnega direktorja.
Član upravnega odbora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.
Upravni odbor družbe oblikuje revizijsko
komisijo, v kateri delavci družbe v skladu z
zakonom uveljavljajo svojo pravico do sodelovanja v organih družbe.
Članom upravnega odbora družbe se
lahko za njihovo delo zagotovi plačilo ali
udeležba pri dobičku, kar določi skupščina.
Črtajo se določila 4.2., 4.3., 4.4, 4.5.,
4.6.
Spremeni se točka 4.7.:
Izvršni direktor družbe potrebuje soglasje upravnega odbora družbe, za naslednje
vrste poslov:
– zaprtje, oziroma prenos družbe oziroma znatnega dela družbe,
– znatno zmanjšanje ali povečanje dejavnosti družbe,
– odtujitev ali nakup nepremičnin v višini
5.000 EUR.
Črtajo se vse točke od 5.1. do 5.12. (nadzorni svet).
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točka 6.3.:
Skupščino skliče izvršni direktor družbe
na lastno pobudo, na zahtevo upravnega
odbora ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo 20% osnovnega kapitala družbe.
Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic
skupščine mora o pisni zahtevi posredovati
upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen
in razlog sklica.
Doda se nova (2. alinea) točke 6.7.:
– sprejme letno poročilo.
Spremni se (6. alinea) točke 6.7:
– o predčasnem odpoklicu članov upravnega odbora.
Črta se točka 7.2.
točka 7.3.:
Izvršni direktor družbe predloži skupščino predlog za uporabo bilančnega dobička
v skladu z zakonom.
Izvršni direktor družbe je pooblaščen, da
izplačuje dividende tudi med letom(vmesne
dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.
Izplačilo dividend odobri upravni odbor.
Vmesne dividende ne smejo biti višje niti
od polovice vrednosti predvidenega dobička
o oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička
preteklega leta.
Črta se točka 7.4.
točka 7.5.:
Upravni odbor lahko za oblikovanje drugih rezerv iz dobička uporabi delež, ki je
večji od polovice zneska čistega dobička, ki
ostane po uporabi dobička.
točka 9.1.:
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, ki jih kot take opredeli upravni odbor
družbe.
točka 9.3.:
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje
upravni odbor družbe in vse zaposlene.
Kršitev ima za posledico uveljavljanje disciplinskih in odškodninskih odgovornosti.
točka 11.2.:
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha
veljati statut družbe Avtoservis d.d. Slovenj
Gradec z dne 27. 10. 2005.
in četrti odstavek te točke:
Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžen izvršni direktor družbe,
najkasneje 12 mesecev če zakon ne določa
drugače.
Spremembe splošnih aktov sprejema
upravni odbor družbe.
6. Člani upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora se imenujejo:
1. Janez Zakeršnik,
2. Bojan Repas,
3. Mihaela Paradiž.
Mandat članov upravnega odbora je 2
leti.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem 7. 7. 2006 se odpokličeta člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
Janko Zakeršnik in Pavla Krpač in član nadzornega sveta predstavnik delavcev Bojan
Repas.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred

Delnice morajo biti vplačane v roku 30
dni od uveljavitve tega sklepa. Če delnice
niso vplačane v navedenem roku, se sklep
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki razveljavi.
Po 56. členu Zakona o igrah na srečo se
smejo navadne delnice pridobiti ali odsvojiti
le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru
je posel ničen.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic razen za delničarja
Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. se izključi.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je veljaven pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pravnomočno potrjena.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na
uskladitev njegovega besedila s sklepom
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki.
4. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v znesku
209,546.000 SIT se poveča z novimi stvarnimi vložki v znesku 210,454.000 SIT tako,
da znaša 420,000.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo:
a.) 102.454 novih navadnih delnic, vsake
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v skupni
nominalni vrednosti 102,454.000 SIT in
b.) 108.000 novih participativnih prednostnih delnic, vsake z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v skupni nominalni vrednosti
108,000.000 SIT.
Delnice iz točke a) so navadne, imenske
in so prenosljive v skladu z določili zakona
in statuta. Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
(dividende) in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju.
Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi
delnicami družbe isti razred.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
navadnih delnic bo 102,454.000 SIT. Emisijska vrednost ene navadne delnice je 1.000
SIT, emisijska vrednost vseh novih navadnih
delnic pa 102,454.000 SIT.
Po 56. členu Zakona o igrah na srečo se
smejo navadne delnice pridobiti ali odsvojiti
le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru
je posel ničen.
Delnice iz točke b) so participativne prednostne, imenske in prosto prenosljive. Participativne prednostne delnice zagotavljajo
njihovim imetnikom fiksno dividendo v višini
1% knjigovodske vrednost delnice zadnji
dan poslovnega leta in z navadnimi delnicami dodatno enako participirajo na presežni dividendi, brez pravice do upravljanja in
s pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Delnice tvorijo z že izdanimi participativnimi prednostnimi delnicami družbe isti razred. Nominalna vrednost celotne izdaje novih prednostnih delnic bo 108,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice je 1.000

dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno ali preko pooblaščenca shranili potrdila o delnicah oziroma prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Prosimo vse udeležence skupščine, da
se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis
d.d. eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Celotno skupščinsko gradivo gradivo je
na vpogled vsak delovni dan v sprejemni
pisarni na sedežu družbe Avtoservis d.d.,
Kidričeva 4, Slovenj Gradec.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 17.30.
Avtoservis d.d.
Slovenj Gradec
Ob-22163/06
Na podlagi zahteve za sklic skupščine
delničarjev družbe Casino Ljubljana d.d. s
strani delničarjev: Kapitalska družba d.d,
Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska
odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
Casino Ljubljana d.d,
ki bo v ponedeljek 16. 10. 2006, ob 15.
uri, v sejni sobi družbe, Parmova 41, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa Saša Janeš. Skupščina se
seznani, da seji skupščine prisostvuje notar
Bojan Podgoršek.
3. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
znesku 150,000.000 SIT se poveča z novimi
denarnimi vložki v znesku 59,546.000 SIT,
tako da znaša 209,546.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo 59.546
novih navadnih delnic, vsake z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, v skupni nominalni
vrednosti 59,546.000 SIT.
Lastnosti delnic: delnice so navadne,
imenske in prenosljive v skladu z določili
zakona in statuta. Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela
dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi
delnicami družbe isti razred.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic je 59,546.000 SIT. Emisijska vrednost
ene delnice je 1.000 SIT, emisijska vrednost
vseh delnic pa je 59,546.000 SIT.
Nove delnice bosta v celoti prevzela in
vplačala obstoječa delničarja:
– Slovenska odškodninska družba, d.d.
bo prevzela 29.773 novih delnic v skupni
nominalni vrednosti 29,773.000 SIT in emisijski vrednosti 29,773.000 SIT,
– Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. bo prevzela
29.773 novih delnic v skupni nominalni vrednosti 29,773.000 SIT in emisijski vrednosti
29,773.000 SIT.
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SIT, emisijska vrednost vseh novih delnic
pa 108,000.000 SIT.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Nove delnice bosta v celoti prevzela in
zanje zagotovila stvarni vložek:
– družba HIT Hoteli, igralnice, turizem,
d.d., Delpinova 7a, Nova Gorica bo prevzela
51.227 novih navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti 51,227.000 SIT in 54.000
novih prednostnih delnic v skupni nominalni
vrednosti 54,000.000 SIT,
– ABANKA VIPA d.d, Slovenska cesta
58, Ljubljana bo prevzela 51.227 novih navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti
51,227.000 SIT in 54.000 novih prednostnih delnic v skupni nominalni vrednosti
54,000.000 SIT.
Plačilo se izvede tako, da:
– družba HIT d.d. na družbo cedira terjatve do družbe v višini 105,227.000 SIT z
natečenimi obrestmi, nastalimi na podlagi
posojila, ki ga je družba HIT d.d. odobrila družbi v času trajanja postopka prisilne
poravnave za namene nadaljevanja poslovanja,
– družba Abanka d.d. na družbo cedira
svoj del terjatev do družbe, ki je nastala
pred začetkom prisilne poravnave v višini
105,227.000 SIT.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je veljaven pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pravnomočno potrjena.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na
uskladitev njegovega besedila s sklepom
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki.
5. Razno.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu uprave, Parmova ulica 41, Ljubljana, vsem delničarjem
omogočen vpogled v predloge sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda.
Seje skupščine družbe se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci delničarjev. Zakoniti zastopniki se izkažejo z dokazilom o
zakonitem zastopanju delničarjev, vpisanem
v pristojni register, pooblaščenci pa s pisnim
pooblastilom. Udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Casino Ljubljana d.d.
Matjaž Ovsenik,
predsednik uprave

predlagani dnevni red skupščine. Za sestavo zapisnika se imenuje notar po predlogu
uprave.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 2: spremeni se statut
družbe, kot predlaga direktor v predloženem
besedilu.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa št. 3: imenujejo se novi
člani nadzornega sveta, kot je navedeno v
predloženem besedilu.
4. Sprejetje sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi
družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4: celotni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005, ki znaša
30,514.234 SIT in je sestavljen iz čistega dobička družbe za leto 2005 v znesku
553.686 SIT in prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 29,960.548 SIT, ostane
nerazporejen. Odločanje o njegovi uporabi
se prenese v prihodnje leto.
Predlog sklepa št. 5: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 6: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje revizijska
družba IN Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali prek pooblaščenca
na način in po postopku, ki ga za izvedbo
skupščine delničarjev določa statut družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so na dan skupščine vpisani kot lastniki delnic v delniški knjigi družbe.
Prostori bodo odprti pol ure pred začetkom skupščine in v tem času se bodo delile
glasovnice.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
zastopanega najmanj 15 odstotkov osnovnega kapitala. Če na podlagi prvega sklica
ob predvideni uri za začetek skupščine ni
zagotovljena sklepčnost, se skupščina opravi uro pozneje z istim dnevnim redom. Na
novi skupščini se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
(drugi sklic).
Gradivo za skupščino (predložena besedila k posameznim sklepom skupščine
ter druge informacije v zvezi z skupščino)
je na voljo na sedežu družbe vsak dan od
9. do 12. ure.
Mladina, d.d.
Andrej Klemenc,
direktor

Št. 162/2006
Ob-22164/06
Uprava družbe Mladina, časopisno podjetje, d.d., Dunajska cesta 51, Ljubljana,
vabi delničarje na

Ob-22165/06
Uprava družbe Minerva Žalec, predelava
plastike in kovin, d.d., Pongrac 101, 3302
Griže, na podlagi točke 7.4. Statuta delniške
družbe Minerva Žalec, d.d., sklicuje

14. redno skupščino
družbe Mladina, d. d.,
ki bo v sredo, 30. avgusta 2006, ob
10. uri na Dunajski cesti 51 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev
delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu uprave. Potrdi se

12. redno sejo skupščine
Minerva Žalec, d.d.,
ki bo v torek, dne 5. 9. 2006 ob 12. uri
v prostorih družbe Minerva Žalec, d.d., Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, in predlaga
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Fidel Krupič, za preštevalca glasov pa Marko Zelič. Skupščini

prisostvuje vabljeni notar, Srečko Gabrilo
iz Žalca.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2005 ter podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2005, se izguba v letu 2005 v višini
70,274.000 SIT pokrije iz nerazporejenega
dobička preteklih let. Skupščina podeljuje
razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za leto 2006 skupščina
imenuje revizorsko družbo Boniteta d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev predčasno odpokliče članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, Jasno Ilc. Namesto nje, se
za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, izvoli Marjan Piskar ml., z mandatom 4 let, ki začne teči z dnem njegove
izvolitve.
Zaradi poteka mandata, se Marjan Piskar, st. ponovno izvoli za člana nadzornega
sveta, kot predstavnika delničarjev in sicer
z mandatom 4 let, ki začne teči z dnem njegove izvolitve.
Skupščina se seznani z imenovanjem
novega predstavnika delavcev v nadzornem
svetu in sicer je bil dne 22. 1. 2006 imenovan Jože Rednak, z mandatom 4 leta.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev družbe Minerva Žalec, d.d. sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic. Osnovni kapital je razdeljen
na 29.560 kosovnih delnic.
6. Pooblastilo NS v zvezi s prehodom
na EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne
valute opravi preračun v točki 4.1. Statuta
zapisanega osnovnega kapitala, ki znaša
295,600.000 SIT, v EUR po uradnem tečaju
zamenjave in nato spremeni točko 4.1. Statuta tako, da zapiše osnovni kapital družbe
v EUR ter v skladu s tem sprejme novo prečiščeno besedilo Statuta.
7. Spremembe in dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme sledeče spremembe
in dopolnitve Statuta:
1. V Statutu se doda točka 1.: »Skupščina delniške družbe Minerva Žalec, d.d.
je na 12. redni seji dne 5. 9. 2006 sprejela
spremembe in dopolnitve Statuta, ki so vsebovane v tem čistopisu Statuta.«
2. V točki 2. Statuta se spremeni navedba sedeža družbe, in sicer se namesto
»Pongrac 101, 3302 Griže«, navede »Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec«.
3. V točki 3. Statuta navedene dejavnosti
družbe se uskladijo in dopolnijo v skladu s
sedaj veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti. Točka 3. Statuta se spremeni tako,
da se glasi: »Dejavnost družbe je:
– DH / 25.210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas;
– DJ / 28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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– DK / 29.110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
– F / 45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
– G / 51.900 Druga trgovina na debelo;
– G / 52. 488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
– I / 60.240 Cestni tovorni promet;
– I / 63.110 Prekladanje;
– I / 63.120 Skladiščenje;
– K / 74.202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje;
– K / 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.«
4. Prvi odstavek točke 4.1. Statuta se
spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital
družbe znaša 295,600.000 SIT in je razdeljen na 29.560 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.«
5. Črtajo se točke Statuta, ki se nanašajo
na Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, tj. od 4.2. do vključno 4.12. točke.
6. Doda se nova točka 4.2., ki se glasi:
»Vse delnice so delnice enega razreda in so
prenosljive ob pogojih, ki jih določa Zakon o
trgu vrednostnih papirjev.«
7. Doda se nova točka 4.3., ki se glasi:
»Delnice so izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev.«
8. Preštevilčijo se točke v poglavju Statuta o povečanju in zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe, in sicer se prva točka pod
tem poglavjem namesto s št. 4.13. označi
s št. 4.4., nadalje se št. 4.14., 4.15. 4.16.,
4.17., 4.18. in 4.19. označijo s št. 4.5., 4.6.,
4.7., 4.8., 4.9. in 4.10.
9. Pod točko 4.14., sedaj 4.5., se namesto navedbe »v dnevnem časopisu« navede
»v Uradnem listu«.
10. Zaradi uskladitve s prehodom na kosovne delnice se črta tretji odstavek točke
4.18., sedaj 4.9.
11. Prvi odstavek točke 7.4. Statuta se
spremeni tako, da se glasi: »Skupščina se
skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v
Uradnem listu, v kateri se navede dnevni
red, kraj in čas seje.«
12. Zaradi posodobitve se črta točka 7.5.
Statuta, nato se nadaljnje točke ustrezno preštevilčijo, in sicer se točke 7.6., 7.7., 7.8. in
7.9. preštevilčijo v točke 7.5., 7.6., 7.7. in 7.8.
13. Naslov točke 9. Statuta se po novem
glasi »Obveščanje delničarjev«. Prvi odstavek točke 9. Statuta se spremeni tako, da se
glasi: »Kadar zakon ali akti družbe določajo
dolžnost objave določenih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.«
14. Naslov točke 11. Statuta se po novem glasi »Veljavnost statuta«. Točka 11.1.
Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Statuta sprejema skupščina in začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Točka 11.2. se spremeni
tako, da se glasi: »Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, če niso v nasprotju
s Statutom. Za uskladitev splošnih aktov s
Statutom je zadolžena uprava.«
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da besedilo statuta uskladi s spremembami Statuta in izda novo prečiščeno
besedilo. Skupščina tudi pooblašča notarja,
da potrdi prečiščeno besedilo Statuta.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec,
in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

5. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, ki bo določena v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal uvedbo evra
in skladno s tem spremeni statut.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se delnice
z nominalno vrednostjo družbe Morer d.d.,
pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako,
da se spremeni 3. člen Statuta in se spremenjen glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 93,830.000
SIT (triindevetdesetmilijonovosemstotridesettisoč 00/100 tolarjev) in je razdeljen na
93.830 (triindevetdesettisoč-osemstotrideset) navadnih kosovnih delnic.
Čas zasedanja skupščine: enajsta redna
seja skupščine delniške družbe je sklicana
za sredo, dne 6. 9. 2006 s pričetkom ob 12.
uri na sedežu družbe v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5 (sejna dvorana).
Pogoji udeležbe na seji skupščine: enajste redne seje skupščine delniške družbe
Morer, d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji,
v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, zakoniti zastopniki
oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine družbi
pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje
za pravočasno, če prispe na sedež družbe
najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja za
pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora
pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je
to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradivo za enajsto redno sejo
skupščine je na vpogled na sedežu družbe v
Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času od 3. 8.
2006 dalje vsak delovni dan od 10. do 12,00
ure. Za informacije po telefonu je številka
05/61-68-630; odgovorna oseba za dajanje
podatkov je Vinko Šavle.
Morer d.d.
direktor družbe
Vinko Šavle

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
uprave delniške družbe, Ložnica pri Žalcu
37, 3310 Žalec.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi na dan 2. 9. 2006 in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo, ki mora
prispeti na sedež družbe do vključno 2. 9.
2006. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisna pooblastila.
Delničarje prosimo, da pridejo v prostor,
kjer bo zasedala skupščina, 30 minut pred
zasedanjem skupščine zaradi vzpostavitve
evidenc in morebitnega prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Uprava družbe Minerva Žalec, d.d.
Ob-22166/06
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Statuta
delniške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzornega sveta z dne 29. 6. 2006 sklicujem
enajsto redno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja
pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v sredo, dne 6. 9. 2006, s pričetkom
ob 12. uri na sedežu družbe v Izoli, Cesta v
Pregavor 5 (sejna dvorana), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa enajste redne seje skupščine se določi notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska
ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje Stanko Jordan, za preštevalki glasov
se imenujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk.
2. Pooblastilo upravi za odtujitev lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v soglasju z nadzornim
svetom proda vse pridobljene lastne delnice
za obdobje 18 mesecev po dnevu sprejetja
na skupščini, po ceni ki ne sme biti manjša, kot je bila nakupna vrednost delnice
družbe.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2005, predlog za uporabo čistega dobička
za leto 2005 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2005.
Predlagani sklep:
Predsednik skupščine ugotovi, da se je
skupščina seznanila z Letnim poročilom in
Poročilom nadzornega sveta za leto 2005.
Čisti dobiček za leto 2005 v višini
20,859.374,94 SIT se ne razporedi.
V skladu z določili 282. a člena Zakona o
gospodarskih družbah se podeli razrešnica
članu uprave – direktorju delniške družbe in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
delniške družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta do izteka mandata se imenujeta: namesto Radovana Šuc, Sonjo Šuc, namesto
Andreja Šavle, Zlatka Kuštra.
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Ob-22191/06
Na podlagi 283. člena ZGD ter 6. poglavja Statuta družbe Steklarna Luminos
d.d., Ljubljanska cesta 35, Slovenska
Bistrica, sklicuje uprava družbe Steklarna
Luminos d.d.
14. skupščino,
ki bo dne 5. 9. 2006 ob 10. uri, na sedežu
družbe v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 35, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Srečko Jadek, za preštevalki glasov pa Marijo Žorman in Brigito Pišorn. Seji skupščine bo
prisostvovala notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2005.
Predlog sklepa 3.1.: skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja v poslovnem letu
2005 ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina potrjuje
in odobri delo članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005 ter članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2006 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje
d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine in v
korist katerih so vknjižene delnice v delniški
knjigi na dan 29. 8. 2006.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sedežu družbe
najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled vsak dan od
11. do 14. ure v prostorih uprave na sedežu
družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine v skladu z
veljavno zakonodajo.
Steklarna Luminos d.d.
direktor
Darko Boršič
Ob-22237/06
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d., Bleiweisova c. 20, Kranj, sklicuje na
podlagi 7.3 točke statuta in 284. člena
ZGD

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.,
ki bo 4. 9. 2006 ob 8. uri, v prostorih Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna družba,
Bleiweisova c. 20, v Kranju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miro Erzin, za preštevalca
glasov se izvolita Branko Malešič in Špela
Demšar. Ugotovi se prisotnost vabljenega
notarja.
2. Odločanje o revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom družb v skupini za leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo družbe za poslovno leto 2005 in
konsolidirano letno poročilo družb v skupini
za poslovno leto 2005,
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Skupščina imenuje za revizorja družbe
za leto 2006 družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev in razrešitev članov nadzornega sveta.
Skupščina ugotavlja, da je dosedanji
član nadzornega sveta Edvard Pušnik dne
29. 12. 2005 podal odstopno izjavo, dosedanji član Marko Gaber pa je v skladu z
drugim odstavkom 268. člena ZGD opravljal
funkcijo predsednika uprave in to funkcijo
opravlja še sedaj.
Predlog sklepa:
Skupščina Edvarda Pušnika in Marka
Gabra razreši kot člana nadzornega sveta.
Skupščina za člana nadzornega sveta
izvoli Antonijo Šifrer in Frančiško Gaber,
katerima mandat traja do poteka mandata članov dosedanjega nadzornega sveta
predstavnikov kapitala.
6. Sprememba sedeža.
Predlog sklepa: spremeni se kraj sedeža
družbe iz Kranja, Bleiweisova 20 na Ptuj,
Trstenjakova 5.
7. Sprememba firme.
Predlog sklepa:
Spremeni se firma družbe, ki se glasi:
Varnost Rival sistemi, varnostna družba
d.d., skrajšano firma: Varnost Rival sistemi d.d.
Uprava v skladu z sklepi iz 6. in 7. točke
izdela čistopis statuta.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in letnim poročilom uprave
družbe je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweisova c. 20, v Kranju, v tajništvu predsednika
uprave, vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 4. 9. 2006, ob
8. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 8.30 in bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji osebno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi najkasneje
štiri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležba se prijavi po telefaksu, telegramu ali s

priporočeno pošto, ki mora prispeti na sedež
družbe najkasneje štiri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in
ostane na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Varnost Kranj d.d.
uprava
Št. 06154
Ob-22290/06
Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na
VII. zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj,
ki bo v ponedeljek 28. 8. 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: uprava ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Zotlar Stane – za predsednika,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko in
Kaučevič Simona.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Sejo bo vodil Branko Resnik – predsednik skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2005 in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček v višini
59,652.022,54 SIT se v skladu z ZGD uporabi:
– 9,600.000 SIT za izplačilo upravi in
nadzornemu svetu družbe CP Ptuj d.d.,
– ostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2006 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – Revizijska
družba d.o.o. Ptuj, Murkova 4, 2250 Ptuj.
5. Pooblastilo upravi za pridobitev in odsvojitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic sprejet na V. in VI. skupščini
se podaljša do julija 2007 leta.
2. Skupščina se seznani z razlogi in načinom pridobitve in odsvojitve lastnih delnic
družbe.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina ugotavlja, da dne 28. 8.
2006 preneha predstavnikom delničarjev
mandat v nadzornem svetu – družbe CP
Ptuj, d.d.
2. V nadzorni svet se kot predstavnika
delničarjev ponovno imenujeta: mag. Janko
Bedrač in Čuček Milan.
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3. Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnika delavcev v nadzorni
svet družbe.
4. Mandat nadzornega sveta velja od
29/08-2006 dalje.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR
neto, za predsednika nadzornega sveta 220
EUR neto.
Do uvedbe EUR-a se izplačila izvajajo v
tolarski protivrednosti.
8. Sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe ki
je razdeljen na 149.917 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico se razdeli
(nadomesti) na 149.917 kosovnih delnic.
9. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se prvi odst. tč. 4.1 statuta
družbe tako, da po novem glasi: osnovni kapital družbe je 149,917.000 SIT in je razdeljen na 149.917 navadnih nematerializiranih
imenskih kosovnih delnic.
2. Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e
po tečaju zamenjave ter potrdi čistopis statuta družbe.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki v skladu s Statutom družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Kaučevič Simona) od 31. 7. 2006 do 28.
8. 2006 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj, d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl,
predsednik uprave
Martin Turk,
član uprave

šljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 15. uro.
Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava, d.d.
uprava

Št. 44
Ob-22320/06
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d.,

s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica 2,
uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 8. 9. 2006, ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva
ul. 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Mihael Kuhar,
– za preštevalko glasov se imenuje Janja
Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Romana Gajšek, univ.dipl. prav.
iz Murske Sobote za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za poslovno leto 2005.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se nastala izguba iz leta 2005 v višini 621,946.588,16 SIT v celoti pokriva iz
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta za poslovanje iz leta 2005.
5. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na seji plačilo in sicer predsedniku 30.000 SIT bruto, članoma
pa 25.000 SIT bruto.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2006 imenuje JPA – Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD na dan 1. 9. 2006. Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo veljavna, kolikor bo v navedenem roku s pisno
prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko po-
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Nasprotni predlog
Št. 7/06
Ob-22311/06
Uprava družbe Varnost Ljubljana, d.d.
objavlja naslednja nasprotna predloga in
njuni utemeljitvi, ki so jih na podlagi 300.
člena ZGD-1 podali delničarji Renata Bašelj, Cvetka Peteh, Viktor Pistotnik, Jožef
Rovtar in Janez Bašelj v zvezi s predlogi
sklepov za 10. zasedanje skupščine, ki bo
28. 8. 2006.
I. Predlog k 2. točki dnevnega reda, kot
sledi:
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Nasprotni predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe, ki je z letnim
poročilom družbe za leto 2005 ugotovljen v
višini 432.983 tisoč SIT se razdeli:
– Za dividende v znesku 24,351.600 SIT.
Dividenda na delnico znaša 5.200 SIT bruto
in se izplača delničarjem, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru KDD
na dan skupščine. Dividende se izplačajo v
roku 60 dni po sprejetju sklepa.
– Ostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
b) Upravi in nadzornemu svetu se ne
podeli razrešnica za leto 2005.
Obrazložitev
Pri predlagani višini dividende predlagatelji izhajajo iz določbe 399. člena ZGD-1,
ki glede tega določa minimalni standard.
V zvezi s tem je pomembno poudariti, da
je družba v vseh letih od sestave otvoritvene bilance v postopku lastninskega preoblikovanja, torej od vključno 1993 do 2005,
ustvarila čisti dobiček. Ker dobiček doslej nikoli ni bil razdeljen delničarjem, predlagatelji
predlagajo, da se zato za obdobje zadnjih
13 let razdeli dobiček v višini 4% osnovnega
kapitala družbe letno. Ker gre pri tem le za
5,6% celotnega bilančnega dobička, takšna
delitev ne more imeti negativnih vplivov na
finančni položaj družbe in ne ogroža načrtovanega razvoja.
Pri oblikovanju predloga delitve bilančnega dobička oziroma višine dividende so
izvzete lastne delnice.
Zaradi neenakega obravnavanja delničarjev pri nakupu lastnih delnic v letu 2005 predlagatelji predlagajo, da se upravi in nadzornemu
svetu ne podeli razrešnica za leto 2005.
II. Predlog za dodatno točko dnevnega
reda, kot sledi:
6. Posebna revizija zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
za preveritev vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih se imenuje revizijska družba BDO Eos Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, Ljubljana.
Obrazložitev
Na podlagi razpoložljivih podatkov predlagatelji sumijo, da je v preteklih letih prišlo
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do oškodovanja družbe s strani uprave v
najmanj dveh primerih.
V enem primeru je družba kupila nepremičnino na Ljubljanski cesti 68 v Domžalah,
jo na svoje stroške obnovila in nato prodala
po ceni, za katero predlagatelji menijo, da je
bila bistveno prenizka, s čimer je bila družbi povzročena škoda, direktor družbe Jure
Majhenič pa si je s tem pridobil korist.
V drugem primeru je družba izdala poroštvo fizični osebi za najem posojila v višini
približno 30 mio SIT. Ker fizična oseba banki
upnici posojila ni poplačala, je banka uveljavila svojo pravico iz poroštvene pogodbe ter
svojo terjatev poplačala, je banka uveljavila svojo pravico iz poroštvene pogodbe ter
svojo terjatev poplačala iz sredstev družbe.
Predlagatelji menijo, da za izdajo poroštva
družba ni imela nobenega poslovnega interesa, temveč je šlo za osebni interes direktorja družbe Jureta Majheniča.
Kot je razvidno iz letnega poročila za leto
2005, je družba v letu 2003 dala posojilo
fizični osebi v višini približno 20 mio SIT.
V tem primeru predlagatelji predlagajo, da
revizor preveri pogoje, pod katerimi je bilo
posojilo dano.
Predlagatelji predlagajo tudi preveritev
postopkov v zvezi s pridobitvijo lastnih delnic v letu 2005, kjer po mnenju predlagateljev delničarji niso bili obravnavani.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič
Ob-22398/06
Uprava delniške družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, s sedežem
Delpinova 7a, Nova Gorica je na podlagi
6.3. točke statuta sklicala 12. skupščino, ki
bo dne 25. 8. 2006. Sklic je bil v skladu z
določili ZGD-1 objavljen dne 21. 7. 2006 v
Ur. l. RS, št. 77/06. Uprava obvešča delničarje in objavlja nasprotne predloge, ki jih je
podal delničar Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica v roku
7 dni od dneva objave sklica skupščine.
Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda se glasi:
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2005 v višini
4.333,660.569,16 SIT se 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 nagrade članom nadzornega sveta v letu 2005 se nameni 19,800.000 SIT
bruto,
– za nagrade članom uprave v letu 2005
se nameni 30,000.000 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
1.267,888.439,72 SIT ostane nerazporejen.
Dividende in nagrade se izplačajo iz dobička poslovnega leta 1999.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Lju-
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bljana na dan zasedanja skupščine v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine.
Obrazložitev:
Delničar meni, da sta, na osnovi rezultatov poslovanja, tako stara uprava kot nadzorni svet, upravičena do izplačila nagrade,
o višini katere je odločal in odločil prejšnji
nadzorni svet. Do ostalih sprememb pri razdelitvi bilančnega dobička je prišlo zaradi
predloga o izplačilu nagrad članom nadzornega sveta in uprave.
Stališče uprave je, da nasprotni predlog
ni utemeljen, saj je nadzorni svet na seji
dne 7. 7. 2006 ponovno preveril uporabo
bilančnega dobička in iz določenih razlogov
spremenil predlog sklepa, ki ga je oblikoval nadzorni svet prejšnjega mandata. Zato
uprava predlaga delničarjem, da navedenega sklepa ne podprejo in glasujejo proti.
Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega
reda se glasi:
Predlog sklepa:
1. Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta je za člana nadzornega sveta 335
EUR neto in za predsednika nadzornega
sveta 460 EUR neto.
2. Vsi člani nadzornega sveta so
upravičeni do povračil stroškov prihoda na
seje nadzornega sveta.
3. 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.
4. Obrazložitev:
Delničar meni, da določitev, da članu
nadzornega sveta pripada za njegovo
delo v nadzornemu 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 ni
ustrezna, saj člani nadzornega sveta dobijo za svoje delo že sejnine in nagrado iz
izkazanega dobička, in bi bila zato določitev
fiksnega mesečnega zneska, kot plačila
za delo članu nadzornega sveta zgolj podvajanje plačil. Takšno plačilo pa tudi ni v
skladu z nalogami članov nadzornega sveta
in finančnim položajem družbe.
Stališče uprave je, da nasprotni predlog
ni utemeljen, zato predlaga delničarjem, da
navedenega predloga ne podprejo in glasujejo proti.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-22533/06
Uprava družbe Luka Koper, pristaniški
in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper objavlja nasprotni predlog
delničarja Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana k 6.
točki dnevnega reda 12. skupščine družbe,
ki bo v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri v
sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, sklic skupščine je bil
objavljen dne 21. 7. 2006 v Razglasnem
delu Uradnega lista RS, št. 76-77/06, kot
sledi:
Točka 6 dnevnega reda – predlog sprememb Statuta Luke Koper, d.d., Koper.
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev
Luke Koper, d.d., Koper sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Luke Koper, d.d.,
Koper v besedilu, ki je sestavni del tega
sklepa, kot sta ga predlagala sklicatelja
skupščine, s tem, da se predlog sklicateljev
spremeni in dopolni s spodaj navedenimi
spremembami člena 44. Statuta družbe:

»Obveščanje delničarjev
Drugi odstavek 44. člena
Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter v javnem glasilu
»Dnevnik« ali v katerem drugem javnem
glasilu, ki ga določi nadzorni svet. V objavi
sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o
uporabi bilančnega dobička in o razrešnici,
mora biti objavljen kraj, kjer je dostopno
letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o
spremembi statuta družbe, se objavi kraj,
kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.«
Preostalo besedilo ostane enako kot sta
ga predlagala uprava in nadzorni svet.
Utemeljitev predloga:
Predlog spremembe glasila, v katerem
se objavljajo podatki in sporočila, pomembni za družbo in delničarje, utemeljujemo z
razmerami na področju slovenskega dnevnega časopisja. V zadnjih letih oblikovana
konkurenca na trgu storitev objav ponuja
bolj gospodarno možnost obveščanja delničarjev, ob neprimerno višji stroškovni učinkovitosti storitev objave podatkov in sporočil
pa tudi večjo zanesljivost pri izvedbi, s čimer
se zmanjšuje možnost težav, povezanih z
nepravilnostmi pri obveščanju (npr. zaradi
zamude oziroma neobjave obvestila na želeni datum).
Časnik Dnevnik je dnevni časopis, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, s čimer je izpolnjena zahteva 11. člena
ZGD-1, s svojim dosegom in branostjo v
populaciji ustreza vsem merilom ustrezne
obveščenosti kar najširše slovenske javnosti, s korektno in pravočasno izvedbo naročil
sta bili v preteklosti že izkazani usposobljenost in sposobnost kakovostne izvedbe,
cena storitev obveščanja pa je v Dnevniku
občutno nižja kot v časniku Delo.
Predlagana spremembe statutarnega
določila o dnevnem časopisu, v katerem
družba objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo in delničarje, torej družbi omogoča racionalizacijo poslovanja, saj
zmanjšuje možnost napak v zakonsko določenih postopkih obveščanja delničarjev in
javnosti, in hkrati zagotavlja bolj gospodarno porabo sredstev, ki jih družba namenja
za storitve objav v slovenskem dnevnem
časopisju.
Stališče uprave je, da je nasprotni predlog delničarja neutemeljen, ker drugi odstavek 44. člena Statuta družbe primerno
ureja način objave.
Luka Koper, d.d.
uprava

Sklepi skupščin
Ob-22378/06
Na skupščini družbe BTC d.d. Ljubljana,
Šmartinska 152, ki je bila dne 4. maja 2006,
je bila sprejeta dodatna peta točka dnevnega reda »Potrditev sklepov skupščine
BTC d.d. z dne 17. 12. 2001 in z dne 28. 4.
2005«. Sklep skupščine se glasi:
– Potrdi se sklep skupščine BTC d.d. o
potrditvi sklepov skupščine z dne 17. 12.
2001, ki je bil sprejet na skupščini 28. 4.
2005 pod točko 4 dnevnega reda, in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34/05
z dne 1. 4. 2005, ter je zapisan v notarskem
zapisniku notarja Bojana Podgorška, opr.
št. SV 478/05.
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– Potrdijo se vsi sklepi skupščine BTC
d.d., ki so bili sprejeti na skupščini 17. 12.
2001 pod točkami 2, 3, 4 in 5 dnevnega
reda, in so bili objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 91 z dne 16. 11. 2001, ter so zapisani v
notarskem zapisniku notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 1567/01.
Uprava BTC d.d.

vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v
zavarovanje denarne terjatve 50.800 EUR
s pripadki.

Zavarovanja
SV 465/06
Ob-22296/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 465/06 z dne 5. 7. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Hrušica 62, Hrušica, stoječe na parc. št. 303/9 k.o. Hrušica,
v izmeri 53,40 m2, last zastavitelja Matjaža
Bregarja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 4. 2006, vse v korist Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, s sedežem v Domžalah,
Ljubljanska 62, matična številka 5101727, v
zavarovanje denarne terjatve 7,500.000 SIT
s pripadki.
SV 494/06
Ob-22297/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 494/06 z dne 6. 7. 2006, je
stanovanje št. 1, ki se nahaja v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 41, stoječe na parc. št. 456/1
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 55,70 m2, last
zastavitelja Stjepana Divjaka, Cesta maršala
Tita 41, Jesenice, na podlagi pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 28. 12.
2005, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 36.800 CHF s pripadki.
SV 507/06
Ob-22299/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 507/06 z dne 7. 7. 2006, je
bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Delavska
ulica 5, stoječe na parc. št. 1229/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 32,31 m2, last zastavitelja Rasima Rakovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7. 2000, sklenjene
z Ramizom Brdarjem, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,200.000 SIT s pripadki.
SV 529/06
Ob-22301/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 529/06 z dne 13. 7. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 57 v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta maršala Tita 63, Jesenice, stoječe na
parc. št. 480 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
78,34 m2, last zastavitelja Ramiza Bektaševića, stanujočega na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 63, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v
zavarovanje denarne terjatve 55.500 EUR
s pripadki.

SV 533/06
Ob-22303/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 533/06 z dne 14. 7. 2006, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 23 v večstanovanjski hiši na naslovu Ulica Staneta Bokala 15, Jesenice, stoječe na parc. št. 186/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 45,20 m2, last
zastavitelja Edisa Džafića, stanujočega na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 19, vse
v korist Kärntner Sparkasse AG, matična
številka 1870718, s sedežem Neuer Platz
14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne
terjatve 38.200 EUR s pripadki.
SV 536/06
Ob-22305/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 536/06 z dne 13. 7.
2006, je bilo stanovanje št. 4 v skupni izmeri
55,22 m2 ter stanovanje št. 3 v skupni izmeri
50,92 m2, oba v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta železarjev 25, stoječe na parc. št. 1368 k.o. Jesenice, last zastaviteljice Jasmine Halimović, na
podlagi pogodbe št. ISP 398/92-O o prodaji
stanovanja z dne 18. 12. 1992, prodajne
pogodbe z dne 15. 9. 1997 ter kupoprodajne pogodbe z dne 28. 8. 2002, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.700 EUR s pripadki.
SV 550/06
Ob-22306/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 550/06 z dne 21. 7. 2006, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 43 v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita
45, Jesenice, stoječe na parc. št. 457, parc.
št. 461, parc. št. 462/1 in parc. št. 465, vse
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 56,34 m2, last
zastaviteljice Medihe Mujčinović, stanujoče
na Jesenicah, Cesta maršala Tita 53B, vse
v korist Kärntner Sparkasse AG, matična
številka 1870718, s sedežem Neuer Platz
14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne
terjatve 42.300 EUR s pripadki.
SV 552/06
Ob-22308/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 552/06 z dne 21. 7. 2006,
je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta Toneta Tomšiča 70 E, stoječe na parc.
št. 1321/4 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
50,11 m2, last zastaviteljice Goje Stević, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 246 z dne 3. 9. 1993, sklenjene s SGP Gradbinec Kranj, p.o., zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., matična št. 1319175, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.456,36 CHF s
pripadki.
SV 569/06
Ob-22310/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 569/06 z dne 27. 7.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 45,
v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječi
na parc. št. 531/1 k.o. Jesenice, v izmeri
68,86 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Elvire Bečarević in Edina Bečarevića,
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SV 1145/06
Ob-22312/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1145/06 z dne 19. 7.
2006, je trisobno stanovanje št. v izmeri
67,60 m2, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Kidričeva 32, Kranj, stoječega na parcelni št. 887/11, k.o. Kranju, last
zastavitelja Milana Cvetkovića, Kidričeva
32, Kranj, na temelju prodajne pogodbe št.
S 2/180-75/94, sklenjene dne 18. 9. 1995, s
prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d. s sedežem v Mariboru, Svetozarevska
ulica 12, matična številka 5459702, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT, z letno nominalno obrestno
mero v višini 6,15%, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 6. 2007 in z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 1180/06
Ob-22316/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1180/06 z dne 27. 7. 2006, je stanovanje št. 13, v II. nadstropju, v izmeri 69,36
m2, s kletjo, ki se nahaja v stavbi, ki stoji na
parc. št. 258/5 k.o. Klanec, na naslovu Ulica
Tuga Vidmarja 8, Kranj, last zastaviteljev Irfana Kukavica in Sabine Kukavica, oba Ulica
Tončka Dežmana 2, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2006, sklenjene
s prodajalcem Aleksandrom Pavlinom, Ulica
Tuga Vidmarja 8, Kranj, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 58.500 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12‑mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 2,10% letno ter
z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 7.
2018.
SV 1213/06
Ob-22319/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. 1213/06 z dne 24. 7. 2006,
je bilo na enosobnem stanovanju št. 30 v IX.
nadstropju, na naslovu Deteljica 3, Tržič, ki
stoji na parc. št. 235/7, vpisani pod vložno
št. 570, k.o. Bistrica, ki je v lasti Karmen
Toni, Na Klisu 4a, Vrhnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 6. 2006, sklenjene
s prodajalcem Sašom Škoficem, Deteljica
3, Tržič, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,200.000 SIT, z obrestmi
v višini šestmesečni Euribor + 2,20% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
31. 7. 2026.
SV 1259/06
Ob-22321/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. 1259/06 z dne 28. 7. 2006,
je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 73,50 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše in
pomožnega prostora – klet v izmeri 6,20 m2,
skupaj v izmeri 79,70 m2, na naslovu Ravne 25, Tržič, ki stoji na parc. št. 408/1 in

Stran

6444 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

408/2, k.o. Tržič, ki je v lasti Boštjana in
Urške Mavec, Bezenškova ul. 8, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 7. 4. 2006, s prodajalcema Antonom
in Aleksandro Kavčič, Ravne 25, Tržič, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT, z obrestmi v višini
šestmesečni Euribor + 1,80% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 7. 2021.
SV 702/2006
Ob-22322/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 702/2006 z dne 7. 7. 2006,
je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 53,68 m2,
na Cesti komandanta Staneta 7 v Litiji, ki
ni vpisano v zemljiški knjigi, last Predilnice
Litija, d.o.o., zastavljeno v zavarovanje hipoteke v znesku 48.950 EUR, z 5,56% letnimi obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete
18. 8. 2021 v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, mat. št. 5026237.
SV 722/2006
Ob-22323/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 722/2006 z dne 14. 7. 2006,
je bil poslovni prostor v izmeri 403,34 m2,
v pritličju poslovne stavbe, v zadnjem delu
gledano iz smeri glavnega vhoda, v poslovni
stavbi na naslovu Staretov trg 12 v Šmartnem pri Litiji, ki stoji na parc. št. 81, vl. št.
724, k.o. Šmartno, zastavljeno s hipoteko v
znesku 83.500 EUR, s končnim rokom vračila kredita 20. 6. 2013, z nominalno pogodbeno obrestno mero, sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja + 1% p.a. ter drugimi
stroški in pogoji v skladu s pogodbo o dolgoročnem deviznem kreditu št. 098894-013
v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, mat. št. 5026237.
SV 740/2006
Ob-22324/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 740/2006 z dne 25. 7. 2006,
je bilo stanovanje v izmeri 55,84 m2, na Trg
na Stavbah 11 v Litiji, z ident. št. 609.ES v
k.o. Hotič, ki ni vpisano v zemljiški knjigi,
last Husanović Asima, Slovenska cesta 29,
Mengeš, zastavljeno v zavarovanje hipoteke
v znesku 12,600.000 SIT s 5,326% spremenljivo letno obrestno mero, z zapadlostjo
zadnje anuitete 31. 7. 2031, v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
matična št. 5026024.
SV 744/2006
Ob-22325/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 744/2006 z dne 27. 7. 2006, je
bilo stanovanje v izmeri 50 m2, Ul. Luke Svetca 1 v Litiji, z ident. št. 12.E v k.o. Litija, ki
���
ni vpisano v zemljiški knjigi, last Verbovšek
Marjana, Za povrtmi 7, Šmartno pri Litiji, zastavljeno v zavarovanje hipoteke v znesku
65.800 EUR s 6,356% spremenljivo letno
obrestno mero, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 8. 2031, v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14,
Celovec, mat. št. 1870718.
SV 345/06
Ob-22326/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opravilna številka SV 345/06 z
dne 28. 7. 2006, je bilo stanovanje v izmeri
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47,11 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Cerknici, Cesta 4. maja 50A,
z identifikacijsko številko stavbe 1473.ES,
stoječi na parceli številka 31/7, katastrska
občina Cerknica v lasti zastaviteljice Levstek
Zabukovec Marije, Bloška Polica 19, 1384
Grahovo, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 27. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 61.250 EUR s pripadki.
SV 1105/2006
Ob-22327/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1105/2006 z dne
7. 7. 2006, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje št. 11 v izmeri 118,531 m2,
v mansardi in kletni boks v kleti, v stanovanjski hiši na naslovu Smetanova ulica
38, Maribor, ki leži na parc. št. 1470, k.o.
Koroška vrata, katere lastnik je Matjaž Kovačič, EMŠO 2808968500362, stanujoč
Maribor, Smetanova ulica 38, do celote,
kar je razvidno iz prodajne pogodbe opr.
št. 01-462/04 z dne 19. 5. 2004, sklenjene
s prodajalko družbo Zavarovalnica Maribor
d.d., zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki.
SV 1153/2006
Ob-22328/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1153/2006
z dne 14. 7. 2006, je bila nepremičnina,
dvosobno stanovanje s kabinetom v petem
nadstropju stanovanjske zgradbe v Mariboru, Ulica Staneta Severja 19/176, v izmeri
68,78 m2 in pripadajočimi kletnimi prostori
v skupni izmeri 2,44 m2, ki stoji na parceli
številka 1847/3, katastrska občina Spodnje
Radvanje, ki je last solidarnih porokov in zastaviteljev Ane Pinterič, rojene 19. 10. 1953,
stanujoče Maribor, Ulica Staneta Severja
19 in Pinterič Antona, rojenega 22. 6. 1950,
stanujočega Maribor, Ulica Staneta Severja
19, za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 237, sklenjene dne
8. 4. 1993 in aneksa h kupoprodajni pogodbi
številka 237 z dne 8. 12. 1997, s prodajalko
Elektrokovina, proizvodnja elektrokovinskih
izdelkov d.o.o. – v stečaju, zastavljena v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 156.000 CHF s pripadki,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2021.
SV 1161/2006
Ob-22329/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1161/2006 z dne
18. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6 v skupni izmeri 93,21 m2, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Smetanova ulica 47, ki stoji na parceli številka 1695, katastrska občina Koroška vrata,
ki je last zastavitelja Kravina Benjamina,
rojenega 16. 3. 1960, stanujočega Jelovec,
Na Jelovcu 004, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2. 2002, sklenjene s prodajalcem Remih Bogomirjem,

zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,300.000 SIT
s pripadki.
SV 880/06
Ob-22330/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 880/06 z dne 5. 7.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje
številka 5, v I. nadstropju v skupni izmeri
57,98 m2, s kletno shrambo v večstanovanjski stavbi Pohorska cesta 29 v Hočah,
ki stoji na parc. št. 688 k.o. Spodnje Hoče,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 6. 2006, sklenjene med prodajalcem Žiher Robertom ter Kozar Zlatkom in
Kozar Marjete kot kupcema, zastavljena v
korist banke – upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., s sedežem na naslovu 2000
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična
številka 5860580, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. reg.
vl. 1/09242/00, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki in
obrestno mero enako šestmesečni – CHF
Libor, povečana za 2,75%, ki je spremenljiva, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno
obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve
pogodbe 3,96% letno, z zapadlostjo prve
anuitete na dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 7. 2021.
SV 994/06
Ob-22331/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 994/06 z dne 28. 7. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanje številka 17 v
2. nadstropju, v skupni izmeri 68,61 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, vse v večstanovanjski stavbi Kardeljeva cesta 057, Maribor,
ki leži na parc. št. 100/1, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 6. 2006, sklenjene med
družbo Undina d.o.o. kot prodajalcem ter Holjević Vladimirjem in Holjević Potokar Aleksandro kot kupcema, zastavljena v korist banke
– upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 4, matična številka 5860580,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Mariboru pod št. reg. vl. 1/09242/00, za zavarovanje denarne terjatve:
– po kreditni pogodbi št. 60718465734 v
višini 3,000.000 SIT s pripadki in obrestno
mero enako 4% letni obrestni meri, ki je
fiksna do dokončnega odplačila kredita, z
zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi
zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno
mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe
4,07% letno, z zapadlostjo prve anuitete na
dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan
31. 7. 2021;
– po kreditni pogodbi št. 60718464881 v
višini 11,000.000 SIT s pripadki in obrestno
mero enako 4% letni obrestni meri, ki je
fiksna do dokončnega odplačila kredita, z
zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi
zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno
mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe
4,12% letno, z zapadlostjo prve anuitete na
dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan
31. 7. 2021.
SV 895/06
Ob-22332/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz

83 / 4. 8. 2006 /

6445

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Maribora, opr. št. SV 895/06 z dne 10. 7.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
2 v etaži 2, 2-4, v stanovanjskem objektu
na naslovu Slepa ulica 11, 2351 Kamnica,
v izmeri 311,64 m2 – ident. št. dela stavbe
00548/002, stoječe na parc. št. 2/12, pripisani vl. št. 797, k.o. Kamnica, pridobljena na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 6. 2006,
sklenjene med Može Petrom – kot prodajalcem in Schulz Mathiasom – kot kupcem,
zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum
und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s
sedežem na naslovu St. Veiter Ring 53,
9010 Klagenfurt / Celovec, Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1868101, za zavarovanje denarne terjatve višini 200.000 EUR,
s trenutno skupno obrestno mero v višini
5,31% letno, ki je vezana na trimesečni Euribor, povečana za pribitek v višini 2,25% točk
letno, ki je spremenljiva, s trenutno efektivno
obrestno mero v višini 5,84% letno oziroma
v primerih ob spremembi obrestne mere v
Libor z obrestmi v višini vsakokrat veljavni
trimesečni Libor s pribitkom marže v višini
2,25% točke letno, z možnostjo predčasne
zapadlosti oziroma odpovedi v primerih, določenih v sedmem členu potrošniške kreditne pogodbe št. 31 ter z ostalimi pripadki in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih kreditodajalka imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
vse podrobno razvidno iz potrošniške kreditne pogodbe št. 31 in z zapadlostjo zadnje
anuitete v plačilo na dan 31. 7. 2021.

ki je kot edina pripisana pri vl. št. 226, k.o.
Ribno, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih in napravah
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija,
enotna identifikacijska številka 1870718, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 61.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.

SV 634/06
Ob-22333/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-634/06 z dne 30. 6. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega objekta Irgoličeva ulica 10, Zgornja
Polskava, katerega skupna izmera znaša
45,76 m2 in obsega kuhinjo 12,37 m2, sobo
18,72 m2, hodnik 6,52 m2, kopalnico 4,41 m2,
teraso 2,64 m2 in druge prostore 1,10 m2
in se nahaja v stanovanjski hiši stoječi na
parc. št. 38/1 in 38/2, k.o. Zgornja Polskava.
Stanovanju št. 2 v pritličju stanovanjskega
objekta Irgoličeva ulica 10, Zgornja Polskava, pripada 8% delež na skupnih delih, last
Pernek Mirka na podlagi notarskega zapisa
– kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV-322/06
z dne 12. 4. 2006, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg
– Wolfsberg, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Mureckerstrasse 23, 8083
Sankt Stefan im Rosental, Republika Avstrija, matična številka 1870599, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 30.000 EUR,
na dan sklepanja sporazuma 7,189.200 SIT,
s pripadki.
SV 704/06
Ob-22334/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-704/06 z dne 18. 7. 2006, je bilo
stanovanje št. 6 v drugem nadstropju večstanovanjskega bloka Tomšičeva 40 v Slovenski Bistrici, ki stoji na parc. št. 887/1,
k.o. Slovenska Bistrica in obsega tri sobe,
kuhinjo, kopalnico, WC, predsobo, ložo ter
klet v skupni izmeri 74,77 m2, last Vrečko
Tanje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 6. 2002, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična številka 5860580, za zava-

rovanje denarne terjatve v znesku 9,000.000
SIT, s pripadki.
SV 437/2006
Ob-22338/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr. št.
SV 437/2006 dne 26. 7. 2006, je bilo trisobno stanovanje št. 15, s površino 74,32 m2, v
tretjem nadstropju stavbe v Desklah, Ulica
Talcev 4, stoječe na parc. št. 381/1 k.o.
Deskle, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT z
obrestmi v višini Euriborja, povečanega za
pribitek 1,90, plačljive v 240 anuitetah, ki
zapadejo zadnjega dne v mesecu, od tega
prva 31. 8. 2006, zadnja 31. 7. 2026.
SV 507/06
Ob-22340/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 507/06 z
dne 12. 7. 2006, je bila nepremičnina-stanovanje št. 2 v izmeri 55,30 m2, v pritličju
stanovanjske hiše v Hrastniku, Brnica 17a,
stoječe na parc. št. 194 k.o. Dol pri Hrastniku, last zastaviteljice Škufca Dragice,
EMŠO 1306953505466, stan. Brnica 17a,
Hrastnik, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 6. 2006, opr. št. SV 392/06,
sklenjene med Šabić Šaho, kot prodajalko
in Škufca Dragico, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Tabaković Irene, EMŠO
2301970505072, stan. Spodnja Ponkvica
23b, Grobelno, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8.000 EUR z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 509/06
Ob-22341/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 509/06 z dne 13. 7.
2006, je bila nepremičnina-enosobno stanovanje št. 2 s pripadajočo kletjo oziroma
drvarnico, vse v skupni izmeri 31,10 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Vodenska cesta 48, Trbovlje, last
zastaviteljice Ožinovska Slađane, EMŠO
1405984505365, stan. Meljska cesta 57,
Maribor, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 6. 7. 2006, sklenjene med
Kanduč Katjo ter Zupan Janezom, obema
kot prodajalcema in Ožinovski Slađano, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald-St. Oswald, registrirana
zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 85, Eibiswald, Republika Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870793,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
18.500 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 582/06
Ob-22344/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 582/06, je bilo stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Izletniška ulica 22, Ribno, Bled, katerega
lastnik je zastavitelj Vukalić Mirzo, Izletniška
ulica 22, Ribno, Bled, v izmeri 80,05 m2, in
obsega kuhinjo v izmeri 12,20 m2, sobo v izmeri 10,10 m2, sobo v izmeri 16,66 m2, sobo
v izmeri 23,51 m2, hodnik v izmeri 2,17 m2,
WC in kopalnico v izmeri 2,86 m2 in ostalo v
izmeri 12,55 m2, ki stoji na parc. št. 288/21,
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SV 651/06
Ob-22345/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-651/06 z dne 26. 7. 2006,
je bil gostinski lokal v izmeri 32,61 m2, v
pritličju poslovno stanovanjske stavbe na
naslovu Trg bratov Mravljakov 7 v Šoštanju,
ki stoji na parceli št. 1071/1, vpisani v vl.
št. 433 k.o. Šoštanj, last dolžnice, Gabbo
d.o.o., Trg bratov Mravljakov 7, 3325 Šoštanj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 1. 2006, zastavljen v korist Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična
št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 1996/2006
Ob-22348/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1996/2006 z dne 21. 7.
2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 17 v
IV. nadstropju, v izmeri 58,83 m2, s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku na naslovu Pot k ribniku 22, Ljubljana, stoječem
na parc. št. 109/67 in parc. št. 116/1, k.o.
Karlovško predmestje, v solasti zastaviteljev
Blagoja Savića, EMŠO 1907968501134 in
Dragice Savić, EMŠO 1207967505576, oba
stan. Pot k ribniku 22, Ljubljana, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 11. 3. 1996, s prodajalcem
Vladimirjem Kermatom, Ljubljana, Pot k ribniku 22, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
19. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 41.729,96 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, vse s pripadki.
SV 7877/06
Ob-22349/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 787/06 z dne 20. 7.
2006, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju, v skupni izmeri 64,95 m2,
z ident. št. 1756-429-3, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Polanškova ulica
15, Ljubljana, stoječi na parc. št. 244/44,
k.o. Črnuče, ki je last zastaviteljice Barbare Pihler, Triglavska ulica 36, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 6. 2006. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 130.249,86 CHF s pripadki.
SV 791/06
Ob-22350/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 791/06 z dne 24. 7.
2006, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. št. 2B-2s, na naslovu Srednje Gameljne 68 v Ljubljani, v bruto izmeri 58,60 m2, v
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pritličju objekta B, kletnem prostoru št. S8 v
bruto izmeri 5 m2, v kleti objekta B in parkirnem mestu št. 26, v kleti objekta B in atriju v
izmeri 20 m2, objekt B leži na parc. št. 465/1
in 464/1, obe k.o. Gameljne, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last
zastavitelja Nebojše Drobnjakovića, Srednje
Gameljne 68, Ljubljana – Šmartno, na podlagi prodajne pogodbe, opr. št. SV 566/04 z
dne 27. 5. 2004. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnika Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, matična št. 5834163, za zavarovanje denarne terjatve v višini 140.395 CHF
s pripadki.
SV 374/06
Ob-22355/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, opr. št. SV 374/06 z
dne 14. 7. 2006, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Reška cesta 7A v
Kočevju, na paceli št. 1723 k.o. Kočevje, v
skupni izmeri 48,70 m2, zastavljeno v korist
upnika: Šarkezi Vojko, roj. 6. 3. 1977, stan.
Željne 42, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 6.260 EUR s pripadki.
SV 384/06
Ob-22357/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, SV 384/06 z dne 19. 7.
2006, je bilo stanovanje – garsonjera št.
37/ III������������������������
v skupni izmeri 23,29 m2, ki se nahaja
v Kočevju, Trg Svetega Jerneja 2, na parceli
št. 1218, vl. št. 901,, k.o. Kočevje, zastavljeno v korist upnika Bačer Radovana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 6.540
EUR s pripadki.
SV 653/06
Ob-22359/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 653/06 z dne 20. 7. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 22 v
mansardi stanovanjskega objekta v Petrovčah, Petrovče 33, v izmeri 116,52 m2, s
kletnim prostorom št. 22, v izmeri 3 m2 in
1,82 m2, stoječ na parc. št. 384/17 in parc.
št. 389/1, k.o. Petrovče, last kreditojemalke
– zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. KP-42/98 z dne 14. 1. 1999 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi KP-42/98 z
dne 22. 12. 2000, sklenjenega med Ingrad�
�������
VNG d.d. Celje, kot prodajalcem in kreditojemalko in zastaviteljico, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku
20,000.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 7. 2030, z obrestno mero Euribor
+ 1,70 odstotnih točk letno, kar na dan
sklenitve te pogodbe znaša 4,726 odstotkov in efektivno letno obrestno mero, ki ob
odobritvi kredita znaša 4,86 odstotkov ter
možnostjo predčasne zapadlosti kredita,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi
in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 689/2006
Ob-22360/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 689/2006 z
dne 19. 7. 2006, je dvosobno stanovanje
št. 24 v izmeri 50,30 m2, v podstrešju stanovanjskega objekta na naslovu Frankovo
naselje 46 v Škofji Loki, ki stoji na parc.
št. 600/19 k.o. Suha, ki obsega kuhinjo v
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izmeri 12,10 m2, sobo v izmeri 13,40 m2,
sobo v izmeri 13,60 m2, kopalnico z WC v
izmeri 4,32 m2, predsobo v izmeri 3,37 m2
in shrambo v izmeri 3,56 m2, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej
stavbi, last zastaviteljev Zorice Damjanović,
Štihova ulica 21, Ljubljana in Iva Lovrića,
Podlubnik 152, Škofja Loka, vsakega do
ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 6. 2006, sklenjene s prodajalko
Fikreto Čoralić, roj. 22. 5. 1960, Frankovo
naselje 46, Škofja Loka, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 85.134,58 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
s pp.
SV 757/06
Ob-22361/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 757/06
z dne 10. 7. 2006, je bilo štirisobno stanovanje s kabinetom v skupni izmeri 124,18
m2, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe v
Ljubljani, na naslovu Slomškova ulica 4, ki
stoji na parc. št. 2295, vl. št. 411, k.o. Tabor,
last zastavitelja Tadeja Pintarja, roj. 14. 8.
1977, iz Škofje Loke, Godešič 139, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe z
dne 30. 5. 2006, notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 529/06,
sklenjene z Jožico Brodarič kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnika: Branko Zorko,
roj. 22. 7. 1961, EMŠO 2207961500274,
stan. Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 216.000
EUR, s pripadki.
SV 253/06
Ob-22362/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 253/06 z dne 7. 7.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje št.
7 v izmeri 60,03 m2, v I. nadstropju in kletni
prostor z enako številko v izmeri 3,01 m2,
stanovanjske hiše Ob Suhi 4/a, Ravne na
Koroškem, stoječe na parc. št. 218/1 vpisane pri vl. št. 510 k.o. Ravne, last Topler
Miroslave, stanujoče Ob Suhi 5, Ravne na
Koroškem, zastavljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
mat. št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,500.000 SIT, z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili določeni s pogodbo o najetju dolgoročnega
deviznega kredita partija 31271/28 z dne
6. 7. 2006.
SV 254/06
Ob-22363/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 254/06 z dne 7. 7. 2006,
notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 29 v IV.
nadstropju stanovanjske hiše Javornik 63,
Ravne na Koroškem, stoječe na parc. št.
100, vpisane pri vl. št. 444, k.o. Ravne, last
Mori Borisa, stanujočega Javornik 30, Ravne na Koroškem, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, mat. št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT, z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili
določeni s to pogodbo.

SV 287/06
Ob-22365/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 287/06 z dne 21. 7.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 10 v izmeri 32,15 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše Čečovje 6, Ravne na Koroškem, stoječe na parc. št. 638 k.o. Ravne,
last Kamnik Marjane, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, zastavljena v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor,
mat. št. 5459702, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,500.000 SIT s pripadki.
SV 543/06
Ob-22366/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-543/06; DK-52/06 z
dne 5. 7. 2006, je bila nepremičnina, mansardno stanovanje št. 19, v izmeri 37,50 m2,
balkon 2,74 m2 in shramba v kletni etaži v
izmeri 3,50 m2 ter garažnega mesta v kletni
etaži na naslovu Podutiška c. 46, Ljubljana,
last zastavitelja Zavrl Domna, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6. 2005,
sklenjene med Jožetom Schfferjem kot prodajalcem in zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Beršnjak Jožeta,
stanujočega Razbor 10, Sevnica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 179.000
EUR s pripadki, napram dolžniku Partner
FIN d.o.o., Blatnica 1, Trzin.
SV 557/06
Ob-22369/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-557/06; DK-54/06 z
dne 7. 7. 2006, je bila nepremičnina, ident.
št. 1730-2110-27 – poslovni prostor št. 8b v
pritličju, v izmeri 183,45 m2, ki se nahaja v
pritličju stavbe Leskoškova 12 v Ljubljani,
stoječi na parc. št. 127/252 k.o. Moste, ki je
last zastavitelja Jurenec Marijana, rojenega 28. 10. 1957, stanujočega Prečna ulica
1, Radomlje, na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine št. 37/06 z dne 7. 6. 2006,
sklenjene med njim kot kupcem ter Eurolux
d.o.o. Leskoškova 12, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljen v korist upnice Banke
Domžale d.d., skupina NLB, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 570.000 EUR s pripadki, napram
dolžniku Marijanu Jurencu s.p. Prečna ulica
1, Radomlje.
SV 248/06
Ob-22371/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega
mesta, opr. št. SV-248/06 z dne 12. 7. 2006,
je stanovanje številka 2 a v izmeri 70,90 m2,
ležeče v pritličju večstanovanjske stavbe na
naslovu Novo mesto, Seidlova cesta 66, ki
stoji na parc. št. 859/6.S k.o. Novo mesto,
last kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja
Tepić Luke, do celote, in sicer na podlagi
prodajne pogodbe z dne 25. 5. 2006, sklenjene med prodajalcem Zarja, stanovanjsko
podjetje d.d. Novo mesto in kupcem Tepić
Luko, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za terjatev v višini 94.647,52 CHF, kar znaša na dan 22. 6.
2006 – 14.530.239,95 SIT s pogodbeno
obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 2,2%
letno, z efektivno obrestno mero 3,51% z zapadlostjo v 240 mesečnih anuitetah, zadnja
anuiteta zapade v plačilo dne 30. 6. 2026, z
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možnostjo predčasne zapadlosti terjatve v
skladu s 16. členom kreditne pogodbe.

stninskim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah večstanovanjske stavbe, v
kateri se nahaja predmetno stanovanje, last
zastaviteljice Jus Marjane, stanujoče Sitež
34, 2322 Majšperk, do celote, zastavljeno
v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
1319175, za zavarovanje terjatve v višini
117.878,66 CHF s pp.

SV 523/06
Ob-22373/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 523/06 z dne 13. 7.
2006, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 1 v izmeri 61,96 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Borštnikova ulica 114, stoječe na parc.
št. 1375/7, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do
celote last Stjepana Ruklja, stan. Borštnikova ulica 114, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2016/92 z dne 13. 3. 1992
in menjalne pogodbe z dne 30. 6. 1992,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Stjepana
in Slavice Rukelj, oba stanujoča Borštnikova
ulica 114, Maribor, v višini 38.500 EUR, v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 626/06
Ob-22375/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 626/06
z dne 26. 7. 2006, je bil lokal v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe LS-2, Lendavska ulica 13c, stoječe na takratnih parcelah
številka 224-227 katastrska občina Murska
Sobota, v skupni izmeri 48,14 m², s solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe in
zemljišča, ki ga je dolžnica in zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi sklenjeni
dne 26. 6. 2006 in ostali verigi pogodb, in
sicer notarski zapis SV 864/02 z dne 2. 12.
2002, prodajna pogodba z dne 9. 12. 1998
in kupoprodajna pogodba številka 14/93 z
dne 5. 7. 1993 ter zemljiškoknjižno dovolilo
z dne 13. 3. 2006nevpisano, zastavljen v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
50.000 EUR s pripadki.
SV 681/06
Ob-22377/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 681/06 z dne 24. 7. 2006,
je bilo stanovanje v pritličju stanovanjske
stavbe v skupni izmeri 62,24 m2, na naslovu
Cirkulane 55, p. Cirkulane, stoječi na parc.
št. 104/12, k.o. Cirkulane, last zastaviteljice
Zdenke Majcenovič, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 18. 12. 1994, med prodajalko Občino
Ptuj in kupovalko Zdenko Majcenovič ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 6. 2006,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka
1430564, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.200 EUR s pripadki.
SV 382/06
Ob-22379/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Rojs Sergeja iz Šmarja
pri Jelšah, Aškerčev trg 2, opr. št. SV 382/06
z dne 10. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 23, v skupni izmeri 36,87 m2,
v II. nadstropju stavbe Ulica Kozjanskega
odreda 15, 3250 Rogaška Slatina, ki stoji
na parceli št. 622, k.o. Rogaška Slatina, v
lasti zastavitelja Bilušić Asje, na podlagi kupne pogodbe z dne 15. 6. 2006, sklenjene

med Bilušić Radovanom in Bilušić Heleno,
oba Ulica Kozjanskega odreda 15, 3250 Rogaška Slatina, kot prodajalcema in Bilušić
Asjo, Ulica Kozjanskega odreda 15, 3250
Rogaška Slatina, kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 26.000 EUR, s pripadki.
SV 446/06
Ob-22381/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 446/06 dne 7. 7. 2006,
je bila nepremičnina, in sicer stanovanje
številka 17 v izmeri 62,65 m2, ki se nahaja
v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica
2b, stoječem na parcelni številki 4024, k.o.
Domžale, ki je na dan sklenitve tega sporazuma pripisana k vložku št. 3544 k.o. Domžale, zastavljeno v korist Banke Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62,
MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 39.740 EUR s pripadki.
SV 447/06
Ob-22382/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 447/06 dne 7. 7. 2006,
je bila nepremičnina, in sicer stanovanje
številka 17, v izmeri 62,65 m2, ki se nahaja
v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica
2b, stoječem na parcelni številki 4024 k.o.
Domžale, ki je na dan sklenitve tega sporazuma pripisana k vložku št. 3544 k.o. Domžale, zastavljeno v korist Banke Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62,
MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 27.190 EUR s pripadki.
SV 974/06
Ob-22383/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 974/06 z
dne 6. 7. 2006, so bile nepremičnine: kletni prostori v skupni izmeri 163,79 m2 in
poslovni prostori v II. nadstropju v skupni
izmeri 129,83 m2, kar vse se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12A, z identifikacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parcelah
številka 438/14, 438/15 in 438/18 katastrska
občina Tabor, last dolžnika – zastavitelja
Mango d.o.o., s sedežem Terčeva 65, 2000
Maribor, matična številka 5398436, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
23. 12. 2004, sklenjene med njim kot kupcem in med Novus d.d. kot prodajalcem,
zastavljene v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika – zastavitelja v višini
175.200 EUR s pripadki in z zapadlostjo v
roku najkasneje do vključno 3. 7. 2007, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 764/06
Ob-22384/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 764/06, DK 56/06, je
bilo enosobno stanovanje št. 13, v 3. nadstropju, v izmeri 31,60 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi na naslovu Miklošičeva
ulica 2/a, 1230 Domžale, stoječi na parceli
št. 4024, k.o. Domžale, s pripadajočim sola-
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SV 1089/2006
Ob-22385/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 1089/2006
z dne 17. 7. 2006, je stanovanje št. 193/IV
v izmeri 56,98 m², v Mariboru, Trg Dušana
Kvedra 3, z identifikatorjem stavbe 1464.S��
��������,
pripisane pri vložni številki 1847 k.o. Spod
nje Radvanje, solast Krajnc Jerneja in Krajnc
Zdenke, oba stanujoča Maribor, Trg Dušana
Kvedra 3, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 0403-S-36/1-2747/93 z dne 8. 12. 1993,
v zvezi z notarskim zapisom notarja Tomislava Ajdiča, opr. št. SV 308/96 z dne 13. 9.
1996 in na podlagi darilne pogodbe z dne
9. 9. 1996, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,500.000 SIT s pp.
SV 1095/2006
Ob-22386/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1095/2006 z
dne 18. 7. 2006, je stanovanje številka 2/I
v izmeri 70,52 m², v hiši v Mariboru, Knafelčeva ul. 24, ki stoji na parc. št. 162/1 k.o.
Sp. Radvanje, solast Romih Petre in Jelenc
Marcela, oba stanujoča Maribor, Knafelčeva
ul. 24, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 11. 2002, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 65.380
CHF s p.p., plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na dan
plačila.
SV 1107/2006
Ob-22387/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1107/2006 z dne
21. 7. 2006, je stanovanje št. 3 v drugi etaži, v izmeri 43,33 m², s kletjo, v stan. hiši v
Mariboru, Vošnjakova 20, ki stoji na parc.
št. 1821, pripisani pri vl. št. 514 k.o. Maribor Grad, last Gral Anje, stanujoče Lenart v Slovenskih goricah, Kreigherjeva 5,
na temelju prodajne pogodbe z dne 12. 7.
2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
13,000.000 SIT s pp.
SV 1108/2006
Ob-22388/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1108/2006 z dne
21. 7. 2006, je stanovanje od stopnišča desno, v izmeri 88,40 m², v Mariboru, Maistrova 1, parc. št. 936/1 k.o. Maribor-Grad,
solast Antonić Milene in Antonić Maria, oba
stan. Maribor, Maistrova 1, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 2001, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
59.000 EUR s pp.
SV 1132/2006
Ob-22390/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1132/2006 z dne
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26. 7. 2006, je podstrešno stanovanje od
stopnišča desno v izmeri 91,50 m², v hiši v
Mariboru, Mladinska 4 – parc. št. 887 k.o.
Maribor-Grad, last Žarn Matjažeka, stan.
Maribor, Pajkova 15, na temelju pogodbe
o medsebojnih premoženjskih razmerjih št.
69/P-1528/93-PO-NO z dne 16. 4. 1993, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
21.000 EUR s pp.
SV 449/2006
Ob-22391/06
V zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., matična številka 5860580, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št.
4, zoper dolžnika Reneja Plečka, EMŠO
1311978500926, stanujočega v Brežicah,
Gubčeva ulica št. 22, sta bila na podlagi
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Doklerja iz Brežic, opr. št.
SV 449/2006 z dne 19. 7. 2006, dolžnikovo stanovanje št. 7, v velikosti 50,50 m2, v
drugem nadstropju večstanovanjskega bloka na Šolski ulici št. 8 v Brežicah, ki stoji
na parceli 386, k.o. Brežice, ter pripadajoči
dolžnikov solastninski delež na vseh skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjskega bloka
Šolska ulica št. 8 v Brežicah, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
SV 1141/2006
Ob-22560/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1141/2006 z dne
27. 6. 2006, je lokal v pritličju stavbe Vetrinjska 15, ki je lociran na J-delu stavbe in
se v naravi drži hiše Vetrinjska 13, v izmeri
51 m², ki v naravi predstavlja približno 1/6
idealnega solastninskega deleža, parcele
števila 1693 k.o. Maribor-Grad, last Demiri
Džemaila, stanujočega Maribor, Poštna 1,
na temelju izdatka poravnave Okrožnega
sodišča v Mariboru z dne 27. 6. 2006, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000 EUR
s pp., v EUR oziroma SIT protivrednosti
EUR po podjetniškem prod. tečaju upnice
na dan plačila.
SV 1142/2006
Ob-22561/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1142/2006 z dne
27. 7. 2006, je stanovanje št. 2/P s kletjo
št. 2, v skupni izmeri 71,22 m², v stavbi v
Mariboru, Cankarjeva 15 – parc. št. 1000
k.o. Maribor Grad, last Novak Suzane, stan.
Piran, Razgled 28, na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 11. 2002, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000 EUR s pp, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 666/06
Ob-22562/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 666/06, DK 49/06, je bilo
dvosobno mansardno stanovanje št. 2c, v
bloku L-3 na naslovu Kolodvorska 2c, Mengeš, v skupni izmeri 52,70 m2 ter s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah, ki predstavlja
posamezen del stanovanjske stavbe stoječe
na parceli št. 130/3 k.o. Mengeš, last zasta-
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viteljic Žive Kmet in Maje Kmet, obe Cesta
Ceneta Štuparja 3, 1000 Ljubljana, vsake do
solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve v
višini 66.780 EUR s pp.
SV 673/06
Ob-22563/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 673/06, DK 51/06 z
dne 21. 6. 2006, je bilo enosobno stanovanje v Domžalah, Zupančičeva 7, št. 26, v
III. nadstropju stanovanjskega bloka, parc.
št. 3094/2, k.o. Domžale, v skupni izmeri
42,10 m2, s souporabo skupnih prostorov
in naprav, last zastaviteljice Mojce Kanduscher, Domžale, Zupančičeva ulica 7, zastavljeno v korist upnika Marijana Habijaniča,
Most na Soči, Bača pri Modreju 44, za zavarovanje terjatve v višini 48.000 EUR s pp.
SV 424/06
Ob-22564/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-424/06 z dne 28. 6.
2006, so bili zastavljeni naslednji poslovni
prostori:
– poslovni prostor št. 3, površine
37,07 m2, ki leži v I. nadstropju poslovno
stanovanjskega objekta na Tržaški cesti 34a
v Postojni, stoječega na parc. št. 124/2 in
124/3 (prej 897), vl. št. 1188, k.o. Postojna,
s solastnino na skupnih delih, napravah in
prostorih, in sicer na delu stavbe z ident.
št. 3, v prvem nadstropju oziroma 3. etaži
stavbe z ident. št. 2490-581, last družbe
Fitting d.o.o. Postojna, na podlagi prodajne
pogodbe z asignacijo z dne 27. 10. 1997,
sklenjene s prodajalcem Transit Commerce
d.d. Nova Gorica;
– poslovni prostor v izmeri 52,12 m2, v
kleti poslovno stanovanjskega objekta na
Tržaški cesti 34a v Postojni, stoječega na
parc. št. 124/2 in 124/3 (prej 897), vlož. št.
1188, k.o. Postojna, s solastnino na skupnih
delih, napravah in prostorih, last družbe Fitting d.o.o. Postojna, na podlagi pogodbe št.
11/99 z dne 29. 3. 1999, sklenjene s prodajalcem Primorje d.d. Ajdovščina, in sicer pri
poslovnem prostoru z ident. št. dela stavbe
24 v kleti oziroma 1. etaži stavbe z ident. št.
2490-581;
– poslovni prostor površine 41,09 m2, ki
leži v I. nadstropju oziroma tretji etaži poslovno stanovanjskega objekta na Tržaški
cesti 34a v Postojni, stoječega na parc. št.
124/2 in 124/3 (prej 897), vl. št. 1188, k.o.
Postojna, s solastnino na skupnih delih, napravah in prostorih, in sicer na delu stavbe
z ident. št. 1, v prvem nadstropju oziroma
3. etaži stavbe z ident. št. 2490-581, last
družbe Fitting d.o.o. Postojna, na podlagi
pogodbe z dne 30. 10. 1998, s prodajalcem
Primorje d.d.;
vse v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,000.000 SIT, z obrestno
mero 7,7% letno.
SV 1035/06
Ob-22565/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1035/06
z dne 20. 7. 2006, je bila nepremičnina, poslovni prostor številka 17, v izmeri
233,43 m2, v mansardi objekta A, v stavbi
na naslovu Meljska cesta 36, 2000 Mari-

bor, zgrajeni na parcelah številka 422/4 in
422/29 katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja Mikrodata GIS, d.o.o.,
s sedežem Fram 18, 2313 Fram, matična
številka 1906666, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-199/2006-2 z
dne 7. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka 430-06-162/2002-8 z dne 6. 7.
2006, zastavljena v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM
d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, matična številka 5620112, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika – zastavitelja Mikrodata
GIS, d.o.o., in sicer v višini 58.400 EUR s
pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 5.
2016, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1036/06
Ob-22566/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1036/06 z dne
20. 7. 2006, sta bili nepremičnini, poslovni
prostor številka 19a, v izmeri 117,39 m2, v
mansardi objekta A, v stavbi na naslovu
Meljska cesta 36, 2000 Maribor, zgrajeni
na parcelah številka 422/4 in 422/29 katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja G.T.T.G. d.o.o., s sedežem Meljska
cesta 36, 2000 Maribor, matična številka
5450462, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478‑236/2006-1 z dne 12. 7.
2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka
478‑236/2006-2 z dne 4. 7. 2006 in poslovni prostor številka 19b v izmeri 117,69 m2,
v mansardi objekta A, v stavbi na naslovu
Meljska cesta 36, 2000 Maribor, zgrajeni na
parcelah številka 422/4 in 422/29, katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja
G.T.T.G. d.o.o., do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478‑235/2006-1 z dne
12. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila
številka 478‑235/2006-2 z dne 4. 7. 2006,
zastavljeni v korist upnice PB Slovenije, d.d.
– bančna skupina Nove KBM d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
matična številka 5620112, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja G.T.T.G. d.o.o., in
sicer v višini 105.000 EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 4. 2016, oziroma
na dan odpoklica upnice.
SV 1037/06
Ob-22567/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1037/06 z
dne 20. 7. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 3, v prvem nadstropju, v izmeri 71,31 m2, v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 27A, 2000 Maribor,
zgrajeni na parceli številka 1448 katastrska
občina Koroška vrata, last dolžnika – zastavitelja Dušana Gostenčnika, rojenega 5. 3.
1968, stanujočega Gosposvetska cesta
27A, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
razdružilne pogodbe z dne 26. 6. 2001 ter
zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka SV 1023/06 z dne 17. 7. 2006 in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
številka 37/91 z dne 18. 11. 1991 ter zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka
SV 1022/06 z dne 17. 7. 2006, zastavljena
v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnika
– zastavitelja Dušana Gostenčnika, v višini
10,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
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najkasneje do vključno 31. 7. 2021, oziroma
na dan odpoklica upnice.
SV404/06
Ob-22641/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 28. 7. 2006, opr. št.
SV-404/06, sta bila apartma številka 43 v
apartmajski hišici številka 11, stoječi na parc.
št. 293/24 k.o. Podčetrtek, skupne površine
31,70 m2, kar predstavlja 27% solastniški
delež glede na celotno površino apartmajske
hišice, in apartma številka 106 v apartmajski
hišici številka 21, stoječi na parc. št. 293/7
k.o. Podčetrtek, skupne površine 36,30 m2,
kar predstavlja 12% solastniški delež glede
na celotno površino apartmajske hišice, last
zastavitelja Nastanitve, družba za oddajanje
turističnih zmogljivosti v najem, d.o.o., Celjska Cesta 40, 3250 Rogaška Slatina, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7.
2006, s Hunski Srečkom s.p., slednji pa je
postal lastnik teh nepremičnin na podlagi
prodajne pogodbe št. 01/04, sklenjene dne
14. 5. 2004, s Terme Olimia d.d. in aneksa k kupoprodajni pogodbi številka 01/04 z
dne 20. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem 1000 Ljubljana, Trg republike 2,
matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.500 EUR s pripadki.
SV 1005/06
Ob-22642/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. Sv 1005/06, so bile nepremičnine:
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
48,86 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
43,79 m2, identifikacijska številka dela stav-

be 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o.
Koroška vrata,
vse v stanovanjski stavbi na naslovu
Smetanova ulica 057 v Mariboru, stoječe
na parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166
k.o. Koroška vrata, pridobljene na podlagi
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe
opr. št. SV 779/99-1 z dne 6. 8. 1999, sestavljene v notarski pisarni notarke Brede
Horvat iz Maribora, sklenjene med Janjo
Frelih kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem, zastavljene v korist banke – upnice Probanke d.d., s sedežem na
naslovu 2000 Maribor, Svetozarevska ulica
12, št. reg. vl. 1/03499/99, matična številka
5459702, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20,000.000 SIT, z obrestno mero, ki
je spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za
šestmesečno obrestno obdobje, ki na dan
sklenitve pogodbe znaša 3,28% in obrestnega dodatka v višini 2% letno, s trenutno
efektivno obrestno mero v višini 5,41% letno, z zamudnimi obrestmi v višini 12,50%
letno, z vračilom glavnice v 96 zaporednih
mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji
delovni dan v posameznem koledarskem
mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 9. 2014.
SV 536/2006
Ob-22643/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 536/2006 z dne 25. 7. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju v
izmeri 61,53 m2, v stavbi Šentvid pri Stični
59 A, ki stoji na parc. št. 35/4, ki je vpisana
pri vl. št. 527, k.o. Šentvid, last dolžnice in
zastaviteljice Nade Bizjak, Artiža vas 13A,
1296 Šentvid pri Stični, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec,
Neuer Platz 14, Celovec, Rep. Avstrija, matična št. 1870718, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.500 EUR, s pripadki.
SV 696/06
Ob-22646/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 696/06 z dne 2. 8. 2006,
je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št.
3 v večstanovanjskem objektu v Šempetru,
Hmeljarska ulica 20, v izmeri 60,99 m2, stoječe na parc. št. 421, k.o. Šempeter, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja
kreditne pogodbe še ni znan, last kreditojemalke – zastaviteljice Dobovičnik Roberte,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
1. 5. 2006, sklenjene med Dobovičnik Verico, kot prodajalko in Dobovičnik Roberto,
kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
Celovec, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 34.300 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 8. 2021, z obrestno mero
5,956% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 3,056%) in pribitka
v višini 2,9% in efektivno letno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,29 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi
obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi
jih banka-upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 105/2006

Os-22416/06
Popravek

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tineva Company, d.o.o., Ljubljana, Ižanska cesta 339, Ljubljana, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 dne
14. 7. 2006 obvešča upnike, da bo narok za
preizkus prijavljenih terjatev dne 25. 9. 2006
ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7 in ne 29. 6.
2006 kot je bilo napačno navedeno.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2006
St 104/2006

Os-22409/06

To sodišče je s sklepom St 104/2006
dne 24. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom NBG, podjetje za izvajanje visokih in nizkih gradenj d.o.o.,
Gimnazijska cesta 22, Trbovlje, matična številka 1491008, davčna številka:
78766028.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš 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 9. 10. 2006 ob 12. uri v razpravni dvorani št. 5, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2006
St 16/2006

Os-22413/06

To sodišče je dne 24. 7. 2006 s sklepom opr. št. St 16/2006, začelo likvidacijski
postopek nad – Eden trgovsko podjetje
d.o.o., Moškajnci 46/d, matična številka
5503914, davčna številka 85643572, šifra
dejavnosti 52.410, in postopek istega dne
zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 7. 2006
St 36/2003

Os-22415/06

To sodišče je s sklepom St 36/2003 dne
25. 7. 2006 zaključilo stečajni postopek, ki
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se je vodil nad premoženjem dolžnika Zoep
pritz, d.o.o. Ribnica – v stečaju, Jurjevica 40.
Preostanek stečajne mase v znesku
6,042.460,40 SIT se po odbitku stroškov
razdeli med družbenika tako, da:
– Zoeppritz GmbH – v stečaju, Heidenheimer Strasse 7, Herbrechtigen, Nemčija,
prejme 99,958% ostanka sredstev,
– Loathar Hans Kieber, Osterhofen 65,
Bayrischzell, Nemčija, pa prejme 0,042%
ostanka sredstev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2006
St 97/2003
Os-22417/06
To sodišče je s sklepom St 97/2003 dne
1. 6. 2006 odstavilo stečajno upraviteljico
Marjo Oblak z dnem 13. 6. 2006 in imenovalo za stečajno upraviteljico v stečajnem
postopku nad Mehanika Trbovlje d.d. – v
stečaju, odvetnico Mojco Breznik iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2006
St 267/2005
Os-22418/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 67/2005 z dne 24. 5. 2006 predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Rebus d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, zavrglo in postopek prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2006
St 139/2006
Os-22419/06
To sodišče je s sklepom St 139/2006
dne 25. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Instalaterstvo CM, podjetje za instaliranje vodovodnih, ogrevalnih in solarnih sistemov in trgovino,
d.o.o., Borovnica, Laze 21, matična številka 5432553, št. reg. vl. 10920400, šifra
dejavnosti 50.301.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Aleksander Šimon 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 13. 11. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2006
PPN 50/2006
Os-22420/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Avtomarket d.o.o., Trgovina,
leasing, Ljubljana - Črnuče, Dunajska c.
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421, za dne 25. 9. 2006 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna
dvorana št. III 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 24. 7. 2006
St 6/2005
Os-22421/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Ares Computers,
d.o.o. – v stečaju, Tržaška 330, Ljubljana,
za dne 8. 9. 2006 ob 12.15 v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2006
PPN 143/2006
Os-22422/06
To sodišče je s sklepom z dne 18. 7.
2006 pod opr. št. PPN 143/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Založba Tuma založništvo in trgovina,
d.o.o., Trpinčeva ulica 71, Ljubljana, matična številka: 5952506, vložna številka:
12816900.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 7. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Majda Šantl iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Davčna uprava Republike Slovenije,
Dunajska c. 22, Ljubljana,
– Egmont d.o.o. Andrije Žaje 43, Zagreb,

– Grafika Soča, grafična dejavnost in
knjigotrštvo, d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica,
– Tiskarna Ljubljana d.d., Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica,
– Goran Č. Potočnik, Zgornje Gorje 19,
Zgornje Gorje, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2006
St 106-2005
Os-22423/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TAP Oblika, proizvodnja in tapetništvo d.o.o., Slivniška c. 26, Orehova vas
– v stečaju, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2006
St 60/2006
Os-22424/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Podjetniško in poslovno svetovanje,
Aleksander Balažić s.p., Prešernova 30,
Maribor, šifra dejavnosti: 74.140 matična
št.: 2019396 se v skladu z 99/I členom
ZPPSL��������������������������������������
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2006
St 16/2006
Os-22425/06
To sodišče je na seji senata dne 25. 7.
2006 pod opr. št. St 16/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom VP
Flex d.o.o., izdelava električnih naprav,
elementov in podsklopov Šentjernej,
Trubarjeva 5, Šentjernej, matična št.
1253204, šifra dejavnosti 31.620, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik VP
Flex d.o.o., izdelava električnih naprav, elementov in podsklopov Šentjernej, Trubarjeva
5, Šentjernej, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 7. 2006
St 7/2006
Os-22426/06
Potrdi se prisilna poravnava dolžnika Lesing, Lesno montažno podjetje Zagajski
vrh d.o.o. Zagajski vrh 1.
Upniki so razvrščeni v naslednje razrede:
1. Razred A (ločitveni upniki). Le-ti se
poplačajo v višini 100% v skladu s pogodbenimi določili o zapadlosti obveznosti in
v skladu z dogovori o zapadlosti terjatev
(možni dogovori z upniki o reprogramu obveznosti, moratoriju na odplačila, zniževanju
obrestnih mer, eventualnih aranžmajih salle
and lease back ipd.).
2. Razred B. (upniki po 160. členu ZPPSL oziroma po 60. členu ZPPSL). Le-ti se
poplačajo v višini 100% v roku, ki ne bo
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daljši od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave.
3. Razred C. Le-ti se poplačajo v višini
20% najkasneje v enem letu po datumu
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Obveznosti priznane v postopku prisilne poravnave se valorizirajo z rastjo tečaja SIT za
EUR od dne 19. 3. 2006 po srednjem tečaju
x SIT za 1 EUR veljavnem na dan izplačila
obveznosti.
4. Razred D. Upnika svoje terjatve nastale pred prisilno poravnavo konvertirata v
kapital družbe, pridobita deleže v osnovnem
kapitalu in posledično solastništvo v vseh
ostalih kategorijah kapitala v družbi, pod
odložnim pogojem pravnomočno potrjene
prisilne poravnave.
5. Razred E. Upnik v zameno za konvertirane terjatve nastale po sklepu o začetku
postopka prisilne poravnave prevzame delež v družbi takoj po pravnomočno izglasovani prisilni poravnavi, na podlagi takrat
veljavnega skupščinskega sklepa.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekana z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo je razviden iz priloge, ki je
sestavni del izreka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 7. 2006
St 54/2005
Os-22427/06
Stečajni senat tega sodišča objavlja na
podlagi člena drugega odstavka 52. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in naslednje)
oklic;
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Asfaltiranje – gradbeništvo Dušan Rener s.p. – v stečaju,
Kazlje 2, Sežana, dne 11. 10. 2006 ob 8.45
v razpravni dvorani 132/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije pogledajo pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 208/II (desno) v času
uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnani glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo stečajnemu senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 7. 2006
St 7/2006
Os-22428/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2006
z dne 21. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Primavera, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Kidričeva ulica 22, Koper,
matična št. 5772184, šifra dejavnosti 52.420
in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz vpisnika podjetnikov posameznikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 7. 2006
St 1/2006
Os-22429/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2006
z dne 21. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Wenus – osebne storitve
Maurizio Zugan s.p., Valvasorjeva 13,

Koper, matična številka 1546503, šifra dejavnosti 93.050 in ga z istim sklepom takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 7. 2006
St 54/2006
Os-22430/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2006 sklep z
dne 25. 7. 2006:
I. To sodišče je dne 21. 7. 2006 ob 8.17
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
GLIN IPP, Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov d.o.o., Lesarska
10, Nazarje in njegovimi upniki, z dne 20. 7.
2006 in je dne 25. 7. 2006 ob 15. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: GLIN IPP, Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov d.o.o., Lesarska 10,
Nazarje (matična številka: 5678145, ID št.
za DDV: Sl20384548) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(25. 7. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev 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 sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11-42153-7110006-00540606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
3001 Glinnova d.o.o., Lesarska c. 10,
Nazarje,
3002 Kovinoplastika Lož d.d., Cesta 19.
oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu,
3003 Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje z.o.o., Cesta na Lepo njivo 2,
Mozirje,
3004 Štajerles d.o.o., Rogozniška 25,
Ptuj,
3005 Predstavnik delavcev – Andrej
Tamše, Aškerčeva 26, Šoštanj.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukaj-
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šnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-54-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 7. 2006

Izvršbe
In 06/00013
Os-17302/06
V izvršilni zadevi, vodeni pri Okrajnem
sodišču v Celju, pod opr. št. In 06/00013,
upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana,
Območna enota Celje, Mariborska 1, Celje,
ki jo zastopa odvetnik Vojko Zidanšek iz
Slovenskih Konjic, zoper dolžnika Krajnčan
Slavka, Gorica 8, Šmartno v Rožni dolini,
zaradi izterjave denarne terjatve, je izvršitelj
dne 19. 5. 2006 opravil rubež 1/2 solastne
nepremičnine, stanovanja na naslovu Gorica pri Šmartnem 8, Celje, v izmeri 26 m2,
k.o. Šentjungert, šifra k.o. 1069, št. stavbe v
okviru k.o. 489, št. dela stavbe v okviru stavbe: 2, katerega lastnik je dolžnik do celote.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2006
In 04/00073
Os-19042/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 04/00073, ki ga je dne 23. 12. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova 15, Domžale, opr. št. Izv
2006/00567 z dne 16. 3. 2006, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je
last dolžnika Maravič Marjana, stanujočega
Kamniška 2, Radomlje, to je stanovanja na
naslovu Kamniška 2, Preserje, v samostojno
stoječi stanovanjski hiši v izmeri ca. 66 m2,
vhod preko dvorišča, z zadnje strani stavbe po stopnicah navzgor v visoko pritličje,
prva vrata desno, zarubljena v korist upnice
Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, zaradi izterjave
657.217 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 4. 2006
In 05/00196
Os-19187/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00196, ki ga je dne 18. 11. 2005
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Hojs Marijana, Kamnik, Glavni trg 23, opr. št. Izv
2006/00523 z dne 13. 3. 2006, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in je last dolžnice Zalokar Zofije, stanujoče
Ljubljanska c. 93, Domžale, to je enosobno
stanovanje št. 21 v izmeri 32,80 m2, na naslovu Ljubljanska c. 93, Domžale, zarubljena v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o. Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 136.026,76 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 4. 2006
In 05/00169
Os-19188/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00169, ki ga je dne 18. 11. 2005
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Hojs Marijana,
Kamnik, Glavni trg 23, ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice Zalokar Zofi-
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je, stanujoče Ljubljanska c. 93, Domžale,
to je enosobno stanovanje št. 21 v izmeri 32,80 m2, na naslovu Ljubljanska c. 93,
Domžale, zarubljena v korist upnika etažni
lastniki večstanovanjske stavbe Ljubljanska
c. 93, Domžale, ki jih zastopa Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 28.259 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 4. 2006
In 05/00011
Os-19189/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00011, ki ga je dne 30. 9. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Hojs Marijana, Kamnik, Glavni trg 23, opr. št. Izv 2006/00524
z dne 13. 3. 2006, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
Zalokar Zofije, stanujoče Ljubljanska c. 93,
Domžale, to je enosobno stanovanje št. 21
v izmeri 32,80 m2, na naslovu Ljubljanska
c. 93, Domžale, zarubljena v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 94.975
SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 4. 2006
In 2006/00076
Os-18911/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00076 z
dne 5. 4. 2006, je bil dne 7. 6. 2006 opravljen v korist upnika Javno podjetje komunala Kranj, d.o.o., Pristavška cesta 31, Tržič,
ki ga zastopa odvetnik Janez Kikel iz Tržiča,
proti dolžnici Suzani Sedej, Kovorska cesta
13, Tržič, zaradi izterjave 44.053,44 SIT s
pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja v izmeri 60 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Kovorska cesta 13, Tržič, ki stoji na parc. št.
225, k.o. Bistrica, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Suzane
Sedej, Kovorska cesta 13, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2006
In 2006/00005
Os-18912/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00005 z
dne 11. 1. 2006, je bil dne 11. 2. 2004 opravljen v korist upnikov: 1. Komunala Kranj
d.o.o., ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14 in 3. Domplan Kranj
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Torkar Zdenku, Planina 9, Kranj, zaradi izterjave 153.020 SIT s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanja št. 5 v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Planina 9, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Torkar
Zdenka, Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 6. 2006
In 2006/00045
Os-19191/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00045 z
dne 3. 2. 2006, je bil dne 16. 6. 2006 opravljen v korist upnikov 1. Komunala Kranj,
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javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka
Vadnova 3/a, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in 3.
Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj, proti dolžnici Osojnik Mileni, Cesta
1. maja 69, Kranj, zaradi izterjave 146.480
SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanje št. 49, v 12. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. maja
69, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnice Osojnik Milene,
Cesta 1. maja 69.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2006
In 2006/00118
Os-19190/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 2. 2006, opr. št. in 2006/00118, je
bil dne 16. 5. 2006 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, rubež enosobnega stanovanja št. 3, s kletnim prostorom v
izmeri 39,69 m2, v večstanovanjski zgradbi
na naslovu Ul. Vide Pregarc 10, Ljubljana,
last dolžnika Musič Ismeta, Ul. Vide Pregarc
10, Ljubljana, last dolžnika Musič Ismeta, Ul.
Vide Pregarc iz Ljubljane.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
In 2004/01242
Os-19697/06
Na podlgi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 13. 2. 2006, opr. št. In 2004/01242-11,
je bil dne 21. 4. 2006, opravljen v korist upnika Šteblaj Slavko, Pregljeva ulica 15, Ljubljana, rubež nepremičnine – dvosobnega
stanovanja št. 12, v skupni izmeri 58,73 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Pot k ribniku 16, Ljubljana
in obsega kuhinjo, dnevno sobo, spalnico,
hodnik, kopalnico, WC, balkon in klet, last
dolžnikov, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
In 2000/00061
Os-18914/06
V skladu z določili 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju - ZIZ se na naroku
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v E knjigo
z.k. in obsega stanovanje št. 5/p, stanovanje
v izmeri približno 56,24 m2, ki obsega kuhinjo 7,90 m2, sobo 14,81 m2, sobo 7,16 m2,
hodnik 8,39 m2, kopalnico 4,01 m2 in balkon
oziroma teraso 12,53 m2 ter druge prostore
1,44 m2, v večstanovanjskem objektu Borova vas 25, Maribor, k.o. Spodnje Radvanje,
kot izhaja iz prodajne pogodbe št. 4586/93
z dne 8. 11. 1993, ki je bila dana Davčni
upravi za odmero davka na promet nepremičnine dne 18. 11. 1993.
Z rubežem te nepremičnine se ustanovi poplačilna pravica za denarno terjatev v
znesku 4,250.406,80 SIT s pripadki.
Dolžniku se prepoveduje razpolaganje z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer kazensko odgovarja na podlagi določila 229. člena
KZ Republike Slovenije.
Zapisnik o popisu nepremičnine, last dolžnika, ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi in mora biti razglašen tudi na sodni deski
tega sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2006
In 05/01198
Os-19699/06
Izvršitelj Andrej Šramel je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 7. 12. 2005, opr. št. In 05/01198,

opravil dne 30. 1. 2006 rubež nepremičnine
dvosobnega stanovanja v izmeri 54 m2, ki
se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Betnavska cesta
23 in ni vpisano v zemljiško knjigo ter je last
dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006
In 2005/00144
Os-19701/06
V izvršilni zadevi upnika Javnega podjetja toplotna oskrba d.o.o., Jadranska c.
28, Maribor, proti dolžniku Enverju Čehiču, Ljubljanska 88h, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 15.124 SIT,
20.462 SIT, 25.315 SIT, 16.563 SIT,
20.394 SIT, 18.217 SIT, 21.004 SIT,
18.795 SIT, 22.128 SIT, 31.668 SIT,
32.114 SIT, 23.653 SIT, 34.955 SIT, 34.608
SIT in 27.973 SIT vse s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In 2005/00144
z dne 16. 8. 2005, zarubi nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo enosobno
stanovanje, št. 13 v II. nadstropju, v večstanovanjski hiši Ljubljanska 88 b, k.o. Tabor,
v izmeri 35,71 m2, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2006
In 2005/00976
Os-19702/06
V izvršilni zadevi upnika Staninvest,
družba za gospodarjenje z nepremičninami
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti
dolžniku Aliju Hadža, Valvazorejva 59, Maribor, zaradi izterjave 30.032,50 SIT, 36.988
SIT, 46.907 SIT, 57.026,50 SIT, 34.325 SIT,
10.738 SIT in 37.940 SIT, vse s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00976 z dne 30. 1. 2006, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, enosobno stanovanje št. 5, v izmeri
23,35 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Valvazorjeva 59, k.o. Pobrežje,
last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2006
In 2006/00034
- In 2006/00036
Os-20251/06
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilnih
zadevah tega sodišča opr. št. In 2006/00034,
In 2006/00035 in In 2006/00036 upnikov
Grže d.o.o. Postojna, Vandal Srečko d.o.o.
Pivka in Vodopivec Franc s.p. Pivka, proti
dolžnici Malinovič Markovič Gordani, Kosovelova 1, Pivka, na podlagi pravnomočnih
sklepov o izvršbi tega sodišča In 2006/00034
z dne 4. 4. 2006, In 2006/00035 z dne 4. 4.
2006 in In 2006/00036 z dne 4. 4. 2006, po
sodnem izvršitelju Sergeju Pahorju iz Nove
Gorice, za vse tri upnike dne 15. 6. 2006
opravilo rubež nepremičnine dolžnice, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo - stanovanja št. 1
v izmeri 72,76 m2, v zgradbi na Kosovelovi
1 v Pivki, stoječi na parc., št. 246/3, vpisani
v vl. št. 645, k.o. Radohova vas.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 7. 2006
In 174/2003
Os-17303/06
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 1. 10. 2004
ob 12. uri v izvršilni zadevi In 174/03, pri
dolžniku Ters Petru, ob pristotnosti Aljoša
Valenta - izvršitelja in Matjaža Horvata pomočnika, v stanovanju dolžnika, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja v II. nadstropju v Kidričevem, na naslovu Ul. Borisa
Kraigherja 13, ki stoji na parc. št. 1019/55,
pripisani pri vl. št. 733, k.o. Lovrenca na Dr.
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polju, v izmeri 90,76 m2, last dolžnika Ters
Petra do 1/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 6. 2006

prodajalka in Čater Danica, Celje, na Otoku
4, ko kupovalka, in sicer za stanovanje v IV.
nadstropju na Otoku 4, št. 18.E, vpisanem
pri podvložku št. 2373/19, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Čater Danice, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skaldu z 239. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2006

sicer glede 800/10000 parc. št. 1115/5, k.o.
Medlog, vpisane v vl. št. 1153, k.o. Medlog.
Po izjavi predlagatelja sta listini uničeni oziroma izgubljeni.
Vknjižba lastninske pravice na parc. št.
1115/5, k.o. Medlog, se zahteva v korist
prdlagatelja Kac d.o.o. do 170/1000, Radia
FM d.o.o. do 260/10000 in Abiture d.o.o. do
370/10000.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 6. 2006
Dn 1363/2006
Os-15726/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Patricije Kolarič, Cesta 24.
junija 66, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
- pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 6. 8. 2003, ki sta
jo sklenili Markus Nada in Strle Dada ter
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7. 2003,
ki sta jo sklenili Strle Dada, kot prodajalka
in Patricija Kolarič, kot kupovalka.
Predmet pogodb je stanovanje v izmeri
26,40 m2, locirano v pritličju severnega dela
s kletnim prostorom v stanovanjski stavbi
z naslovom Tovarniška ulica 57, Preserje,
Radomlje ter v zemljiški knjigi vpisano kot
nepremičnina 1.E v vl. št. 1381/1, k.o. Homec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7. 2003,
sklenjene med Strle Dado, takrat Tovarniška
ulica 57, Preserje, kot prodajalko in Patricijo
Kolarič, Cesta 24. junija 66, Ljubljana, kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 5. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev

Dn 3307/2006
Os-17976/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 19. 5. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Stojana Grbića, ki ga
zastopa Svetovalne storitve Tomaž Rehar,
s.p. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 5. 1998, za enoinpolsobno stanovanje št. 24 v II. etaži, v stan. stavbi
Ul. XIV. divizije 8, Celje, vpisanem pri podvložku št. 2478/25, k.o. Celje, pri nepremičnini stanovanjska raba št. 24.E, sklenjene
med GIP Vegrad, p.o. Velenje, Juteks Žalec,
Banka Celje d.d., Vodno gospodarski biro
Maribor d.o.o., Vodno gospodarsko podjetje
Drava Ptuj, p.o., Vodno gospodarsko podjetje Mura Murska Sobota, p.o., SCT d.d.
Ljubljana, Komercialna banka Triglav d.d.
Ljubljana, SGP Kongrad Prevalje, d.o.o.,
SGP Kongrad Slovenj Gradec, d.o.o., SGP
Kongrad podjetje Igem Dravograd, d.o.o.,
SGP Kongrad, inženiring, d.o.o., Dravograd,
Ingrad Koncern d.o.o. Celje, kot prodajalci,
ki jih je zastopal pooblaščenec Ivan Klobčar
in KDO Sudio d.o.o., Kamniško Zasavskega
odreda 7 a, Kamnik, kot kupec.
Po izjavi predlagatelja, je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vkjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Grbić Stojana, Ul. XIV. divizije 8,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2006

Dn 2674/2006
Os-16257/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s
sklepom z dne 3. 5. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Cater Danice, Celje, na Otoku 4, ki jo zastopa notarka Katja
Fink iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – zemljiškoknjižne listine za ureditev zemljiškoknjižnega stanja oziroma kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 8. 1992, ki sta jo sklenila Libela
Celje, Industrija tehtnic in finomehanike, kot

Dn 4377/2002
Os-18748/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Danici Šuligoj Sivko,
s sklepom z dne 26. 5. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja
Kac d.o.o., Sernčeva 10, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9.
2000, sklenjene med Ingrad Koncernom d.d.
Celje, kot prodajalcem in Kac d.o.o. Celje,
kot kupcem ter aneksa št. 1 z dne 31. 7.
2001, sklenjenega prav tako med Ingrad
Koncernom d.d. Celje in Kac d.o.o. Celje, in

In 24/06
Os-18032/06
V izvršilni zadevi upnika Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Celjska c. 2, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. Velimir
Cugmas, zoper dolžnico Obrul Metko, Mestni trg 13, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 20.148,58 SIT ter v izvršilni zadevi upnika
Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Celjska c. 3, Slovenske Konjice, zoper dolžnico
Obrul Metko, Mestni trg 13, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 57.623 SIT, je izvršitelj Milan Klement, Stari trg 12, Slovenske
Konjice, na podlagi drugega odstavka 211.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, dne
19. 4. 2006 opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanja
št. 7, v drugem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Mestni trg 13, Slovenske
Konjice, last dolžnice do celote.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 6. 2006
In 33/2005
Os-19698/06
Na podlagi sklepa In 33/2005 z dne
21. 2. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19, v večstanovanjski hiši Trg revolucije 2a, Trbovlje,
ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnika Vikija Zupančiča, Trg revolucije
2a, Trbovlje – do celote, zarubljeno v korist
upnice Komunala Trbovlje d.o.o., Trbovlje,
zaradi izterjave 134.883 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 6. 2006
In 52/2006
Os-16974/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
30. 3. 2006, pod opr. št. In 52/2006, v korist
upnice Ane Skobir, Podgorje 145, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, zoper dolžnika Rudolfa
Smrečnika iz Velenja, Koželjskega 7, zaradi
izterjave 1,100.000 SIT s pp, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanjsko poslovni
prostor v pritličju večstanovanjskega objekta
na Stantetovi 1-9 v Velenju, zgrajen na parc.
št. 2427/5, vl. št. 2629, k.o. Velenje, pred
vhodom katerega je napis Ferari in katerega
lastnik je po podatkih v spisu v celoti dolžnik
Rudolf Smrečnik iz Velenja, Koželjskega 7.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 6. 2006
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Dn 1907/2006
Os-16260/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Emila
Kamenška, Hrvatini 16 B, Ankaran, zaradi
izbrisa starih hipotek odločilo:
uvede se postopek za izbris starih hipotek in prepovedi odsvojitve do plačila terjatve, in sicer:
– hipoteke vpisane na podlagi posojilne
pogodbe z dne 11. 2. 1981, za denarno
(posojilno) terjatev v znesku 250.000 DIN
s p.o.,
– hipoteke vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne 4. 5. 1983, za denarno
(posojilno) terjatev v znesku 200.000 DIN
s p.p.,
– nepremičnini pri parc. št. 739/3, vl. št.
926, k.o. Hribi, solastniškem deležu Kamenšek Emila, Hrvatini 16 B, Ankaran.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
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izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2006
Dn 3962/2001
Os-12834/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Teodorja
Cvijića, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, ki ga
zastopa Barbara Krištof Lučovnik, odvetnica
v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na nepremičnini - stanovanju št. 9/14, v 9.
nadstropju, Brilejeva 4, Ljubljana, v izmeri
48,25 m2, identifikatorjem 125.E, podvl. št.
3036/132, k.o. Dravlje, dne 22. 2. 2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe z dne 12. 5.
1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana,
Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor TOZD
Slavko Bajt, dipl. inž. arh., kot pooblaščenim
investitorjem in Zlatkom Bukovcem, roj. 14.
1. 1961, Zlagonje 82, Ivanec, kot soinvestitorjem, za enoinpolsobno stanovanje št.
9/14, v 9. nadstropju, 2. stopnišče – v izmeri
45,48 m2, v stanovanjskem objektu B-15, v
soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z
dne 12. 5. 1983, z dne 31. 1. 1984, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6,
ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt,
dipl. inž. arh., kot pooblaščenim investitorjem in Zlatkom Bukovcem, roj. 14. 1. 1961,
Zlagonje 82, Ivanec, kot soinvestitorjem,
za enoinpolsobno stanovanje št. 9/14, v 9.
nadstropju, 2. stopnišče – v izmeri 45,48
m2, v stanovanjskem objektu B-15 v soseski
ŠS-8/2 Nove Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
Dn 22501/2004
Os-14962/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Tanacković Boštjana, Prištinska 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v
podvl. št. 1398/61, k.o. Moste, dne 11. 10.
2004, pod opr. št. Dn. št. 22501/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-51/64-3TB z dne 2. 11. 1965,
za garsonjero, ki se nahaja v 9. nadstropju
– vzhodno – F, v stanovanjskem objektu
S-1 Zaloška–Proletarska, na parcelni številki 988 in 983, k.o. Moste, sklenjene med
Stanovanjskim skladom SOb Ljubljana - Moste - Polje, kot prodajalcem in Inštitutom za
ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Cankarjeva 5, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2006
Dn 5966/2004
Os-15741/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Gobec, Zelena ul. 16, Murska Sobota, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
stanovanju – garsonjera št. 41, v III. nadstropju, Celovška 103, Ljubljana, v izmeri
23,78 m2, z identifikatorjem 93.E in shrambi
št. 41 v kleti, v izmeri 0,35 m2, z identifikatorjem 94.E, vpisani pri podvložku št. 3937/53,
k.o. Zgornja Šiška, dne 15. 3. 2006 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 41, garsonjera v 3. nadstropju,
v v večstanovanjski hiši na Celovški 103,
Ljubljana, v izmeri 23,78 m2, s shrambo v
kleti št. 41 v izmeri 0,35 m2, stoji na parc. št.
772/3, vpisane v vl. št. 3937, k.o. Zgornja
Šiška, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška,
kot prodajalcem in Stanislavo Žabkar, kot
kupcem;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 41, garsonjera v 3. nadstropju,
v večstanovanjski hiši na Celovški 103, Ljubljana, v izmeri 23,78 m2, s shrambo v kleti
št. 41 v izmeri 0,35 m2, stoji na parc. št.
772/3, vpisane v vl. št. 3937, k.o. Zgornja
Šiška, sklenjene med Stanislavo Žabkar,
kot prodajalcem in Natašo Orel, roj. 26. 7.
1951;
– kupoprodajni dogovor z dne 10. 7.
1977, za stanovanje-garsonjero z oznako
št. 41/III. nadstropje, v stanovanjski stavbi
na Celovški cesti 103 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 772/2, vl. št. 1927, k.o. Zgornja
Šiška, sklenjenega med Natašo Orel (por.
Golobič), roj. 26. 7. 1951, Celovška 103,
Ljubljana, kot prodajalcem in Marijo Gobec,
roj. 11. 8. 1936 ter Stanislavom Gobcem, roj.
17. 4. 1932, oba stanujoča Ul. oktobrske revolucije 32, Murska Sobota, kot kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2006
Dn 18168/2001
Os-16641/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Levec, Gotska 10, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 6 v drugem nadstropju, Gotska
10, Ljubljana, v izmeri 49,35 m2, z identifikatorjem 117.E, vpisane v podvložku št.
3017/117, k.o. Dravlje, dne 8. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.

70-3258 z dne 8. 10. 1970, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa SG Standard Ljubljana, Celovška c. 89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu
Pleši, kot prodajalcem in Marijo Levec, roj.
16. 8. 1933, Blejčeva 23, Mengeš, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 6 v izmeri
41,85 m2, v 2. nadstropju v V. stopnišču na
južni strani objekta T-1, v soseski S-6, k.o.
Drav lje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2006
Dn 5925/2002
Os-17048/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miklavc, Na Kresu 14, Železniki, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na garsonjeri številka 20,
v tretjem nadstropju s shrambo številko 20
v kleti, oboje Plešičeva 45, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka 2995/20, z identifikatorjema 40.E in 41.E, katastrska občina
Dravlje, dne 4. 4. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD z
dne 27. 2 1992, sklenjene med prodajalcem
podjetjem Litostroj Holding d.d. Ljubljana,
Djakovičeva 36, Ljubljana, ki jo zastopa direktor dr. Jože Hudovnik in kupovalko Jelko
Miklič, Plešičeva 45, Ljubljana, za garsonjero številka 20 v tretjem nadstropju, skupaj s
kletjo, Plešičeva 45, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006
Dn 30431/2004
Os-17050/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kernc,
Praprotnikova 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v podvložek številka 164/2, v katastrski občini Prule,
dne 19. 5. 2006, pod opr. št. Dn 30431/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Občino Ljubljana
Center, kot prodajalko in GP Tehnograd, Tržaška c. 68, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Rado Jarc, kot kupcem, za stanovanje št. 3,
v izmeri 50 m2, Praprotnikova 5, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe št. 252/67 z
dne 19. 8. 1967, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška c. 68, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Rado Jarc, kot prodajalcem in Kernc
Bojanom in Mino, Podgrad 54, Ljubljana, kot
kupcema, za stanovanje v PT nadstropju v
stolpiču ob Praprotnikovi 5, Ljubljana, v izmeri 50 m2 parc. št. 19/6, k.o.o. Prule.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2006

nje številka 8 v 1. nadstropju, Celovška c.
122, Ljubljana, v izmeri 63,75 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2006

stanovanjskem bloku v Šentvidu, na naslovu
Ulica pregnancev 12.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2006

Dn 18123/2000
Os-17057/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Gramca, Šarhova 32, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – garaži
številka 79 v kleti, Hubadova ulica, Ljubljana, vpisani v podvložek številka 1449/79,
z identifikatorjem 79.E, katastrska občina
Brinje I, dne 6. 4. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26.
10. 1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana,
Vojkova 1, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj in kupcem Francom Gramcom, Titova
s-6, za garažni boks številka 79 v objektu
B na Soseski S – VI – Bežigrad–Brinje, ki
stoji na parceli številka 246/3, katastrska
občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006

Dn 10821/2001
Os-18039/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Senade Trožić, Ulica Vide Pregarčeve 25, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Marta Petrovčič iz Ljubljane, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis solastninske pravice na nepremičnini – parc. št.
942, k.o. Moste, vpisana v vložek št. 580, dne
19. 4. 2006, pod Dn št. 10821/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 12. 1992, sklenjene med Vido Arnež,
Metodom Jerasom, Marijo-Majdo Jeras, Bojano Rupar, Jasno Wagner Jeras, kot prodajalci in Ekremom Derviševičem, kot kupcem,
za 1/16 nepremičnine, hiše z gospodarskim
poslopjem v Ljubljani, Ulica Vide Pregarčeve
25, stoječe na parc. št. 942, k.o. Moste, vpisana v z.k. vl. št. 580.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006

Dn 17725/2000
Os-17052/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona
Požarnika, Kunaverjeva 7, Ljubljana, ki ga
zastopa pooblaščenka Veronika Kvaternik, Kunaverjeva 7, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka 701 v 7. nadstropju, s shrambo številka 701 v kleti, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
vpisanima v podvložek številka 2975/46,
z identifikatorjem 46.E, katastrska občina Dravlje, dne 7. 4. 2006 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe številka
64 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Javnim podjetjem Ljubljanski
potniški promet, Celovška 160, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Andrej Osterman in
kupcem Požarnik Antonom, Bijedičeva 7,
Ljubljana, za stanovanje številka 1, v 7.
nadstropju stanovanjske hiše Bijedičeva
7, Ljubljana, parcelna številka 951/4, katastrska občina Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006
Dn 34834/2004
Os-17054/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Erike Gorenc,
Celovška cesta 35, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. mag. Pavla Sladič-Zemljak iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisanem v podvložek številka 4263/10,
v katastrski občini Zg. Šiška, dne 9. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 34834/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 1297 z dne
10. 2. 1972, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Obnova Ljubljana, Titova c. 39,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Andrej Plestenjak, kot prodajalcem in Detiček Fani,
Teharska 35, Celje, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 8/1, v izmeri 64,20 m2,
v Obirski ulici, na parc. št. 657, 658, 678/1,
k.o., Zgornja Šiška in
– pogodbe z dne 20. 9. 1978, sklenjene
med Detiček Fani, Teharska 35, Celje, ki jo
zastopa Detiček Jurij, Žibertova 1, Ljubljana,
kot prodajalko in Republiško skupnostjo za
ceste Ljubljana, Titova cesta 64, ki jo zastopa Komunalna skupnost občine Ljubljana
Šiška, Celovška cesta 135, Ljubljana, po
predsedniku izvršnega odbora Florjančič
Francu, kot kupcem, za dvosobno stanova-

Dn 26720/2004
Os-18038/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Poženel Majde, Ulica pregnancev 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje, vpisano v podvložek številka 1832/1, v katastrski občini Šentvid nad Ljubljano, dne 12.
5. 2006, pod opr. št. Dn 26720/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 15. 6. 1962, št.
227/61, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška,
Ljubljana, Celovška 135, kot prodajalcem
in Košir Jožico, Ljubljana, Studenec 38, kot
kupcem, za nepremičnino – trisobno stanovanje v pritličju, na desnem stopnišču v stanovanjskem bloku v Šentvidu, na zemljišču
parc. št. 545/2 in 547/2, k.o. Šentvid,
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja z dne 23. 12. 1980, sklenjene med
Košir Jožefo, ulica pregnancev 12, Ljubljana
in Bojanom Koširjem, Gradnikova ulica 5,
Kranj, za nepremičnino, trisobno stanovanje
v pritličju, na desnem stopnišču v bloku na
naslovu Ulica pregnancev 12,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
1985, sklenjene med Bojanom Koširjem,
Ulica pregnancev 12, Ljubljana, kot prodajalcem in Majdo Marijo Poženel, Rožna 3,
Idrija, kot kupcem, za trisobno stanovanje v

Stran

Dn 6058/2006
Os-17297/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tovarne dušika
Ruše, Metalurška kemična industrija d.o.o.
– v likvidaciji, Tovarniška c. 51, Ruše, ki jo
zastopa likvidacijski upravitelj D.S.U. d.o.o.,
Dunajska c. 160, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 7, Plečnikova 8, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek
št. 2219/7, k.o. Tabor, dne 22. 5. 2006, pod
opr. št. Dn 6058/2006 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/2-598-14/348-G z
dne 21. 5. 1965, o prodaji stanovanja – garsonjere št. 7 v I. nadstropju, zapad, stanovanjskega bloka v Mariboru, Plečnikova
8, sklenjene med Stanovanjskim skladom
Občine Maribor - Tezno, ki ga po pogodbi o
prevzemu investitorskih poslov zastopa Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo
okraja Maribor, kot prodajalcem in Inštitutom
za abrazive pri Tovarni dušika Ruše, Maribor, Partizanska 3, ki ga zastopa dir. Srečko
Kotnik, dipl. inž. kemije, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objav tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006
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Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Intereuropa, Globalni logistični servis d.d., Vojkovo
nabrežje 32, Koper, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 248, Prušnikova 26, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek
št. 1652/27, k.o. Spodnje Radvanje, dne
24. 5. 2006, pod opr. št. Dn 5561/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o predkupni pravici na stanovanjih št. 101/82 z dne 5. 4. 1982 in
aneksa k tej pogodbi z dne 6. 10. 1982,
za prodajo stanovanja št. 248, v I. nadstropju, lamela F8, objekt Nova vas II, parc.
št. 1116, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjeni
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Maribor, ki jo zastopa pooblaščena organizacija Staninvest Maribor, kot
prodajalcem in STTC Maribor, Tržaška 43,
kot kupcem;
– prodajne pogodbe št. 13/83 z dne
18. 1. 1983, za prodajo dvoinpolsobnega
stanovanja št. 248, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Prušnikova
26; parc. št. 1116, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, ki jo zastopa pooblaščena organizacija Staninvest Maribor, kot
prodajalcem in STTC Maribor, Tržaška 43,
Maribor, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2006
Dn 17064/2005

Os-17336/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavarovalnica
Tilia d.d., Seidlova c. 5, Novo mesto, ki
ga zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska c.
13 a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru, Pajkova ul.
20, Maribor, vpisanem v z.k. podvložek
št. 1653/51, k.o. Spodnje Radvanje, dne
24. 5. 2006, pod opr. št. Dn 17064/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1338-299/12-4/2-SM z dne
28. 9. 1973, o nakupu poslovnega prostora
v pritličju stanovanjske zgradbe P+5-C2 v
Pajkovi ul. 20 v Mariboru, stoječi na parc.
št. 1187, 1188, 1189, 1229, 1199 in 1198,
vse k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med
Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, kot prodajalcem in
Avtopromet Gorjanci, Novo mesto - Straža,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2006
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Dn 11062/2005
Os-17337/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v vl. št. 118, k.o. Ranca, dne
18. 5. 2006, pod opr. št. Dn 11062/2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 15356/S-56 z dne 13. 6. 1956, o prodaji
nepremičnin, obstoječih iz parc. št. 558/2, vl.
št. 118, k.o. Ranca, sklenjene med Marinšek
Leopoldom in Marinšek Ano, Pesnica 73, kot
prodajalcema ter Podjetjem za PTT promet
v Ljubljani, zastopanem po Vehovar Jožefu,
upravniku OP Maribor, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2006
Dn 7554/2005
Os-17338/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Samo Turka Berčnika, Klinetova ul. 14, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
29, Klinetova ul. 14, Maribor, vpisanem v odvložek št. 1767/29, k.o. Spodnje Radvanje,
dne 8. 5. 2006, pod opr. št. Dn 7554/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 192/83 z dne 7. 10. 1983, o prodaji stanovanja št. 29, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Klinetova ul. 14, parc. št.
1012, sedaj vpisanem v z.k. podvložek št.
1767/29, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, ki jo zastopa Staninvest Maribor,
Grajska ul. 7, kot prodajalcem in Ano Turk,
Prepolje 70, Starše, kot kupko in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2006
Dn 6233/2006
Os-17975/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavka Kotnika,
Na gaju 12 f, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru št. 3,
sedaj vpisan v z.k. podvložek št. 1510/2,
k.o. Maribor grad, dne 29. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 6233/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe šr. 3726-943/3 z dne
24. 6. 1986, o prodaji poslovnega prostora
št. 3, v velikosti 45,40 m2, v objektu »B«
Pristan, parc. št. 2181/3, k.o. Maribor Grad,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Zavod za
izgradnjo Maribora, kot prodajalcem in Zlat-

kom Lukasom, Staneta Severja 2, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupca za to
nepremičnino;
– kupoporodajne pogodbe z dne 15. 12.
1994, o prodaji poslovnega prostora št. 3 v
izmeri 45,40 m2, v objektu »B« Pristan, parc.
št. 2181/3, k.o. Maribor Grad; sklenjene med
Zlatkom Lukasom, Dravska 7, Maribor, kot
prodajalcem in Štefanom Kodilo, Turnerjeva
21, Maribor, Mladenom Kerinom, Vinarska
3 b, Maribor in Tomislavom Ajdičem, Razlagova 24, Maribor, kot kupci in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupcev za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2006
Dn 16277/2005
Os-18935/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Brleka, Lancova vas 1, Ptuj, ki ga zastopa
odv. Branko Resnik iz Ptuja, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 1, vpisanem v z.k. podvložek št. 1824/1, k.o. Koroška vrata, dne 31. 5. 2006, pod opr. št.
Dn 16277/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 7/91-76 z dne
18. 11. 1991, o prodaji kletnega stanovanja
št. 1, v stanovanjski hiši na Koroški c. 75
v Mariboru, k.o. Koroška vrata, sklenjene
med Turistično gostinskim podjetjem Pohorje p.o., Heroja Šlandra 10, Maribor, kot
prodajalcem in Marijo Božičko, Koroška c.
75, Maribor kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006
Dn 1261/2006
Os-18937/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nine Knežević,
Vosek 14 C, Pernica, ki jo zastopa notar
Friderik Bukovič iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisane v
vl. št. 244, k.o. Vosek, dne 18. 5. 2006, pod
opr. št. Dn 1261/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2004,
o prodaji nepremičnine, vpisane v vl. št. 244,
k.o. Vosek, ki obsega parc. št. 251/2 – dvorišče v izmeri 1119 m2 in stanovanjsko stavbo
v izmeri 90 m2, sklenjene med Vladimirjem
Čurinom, Črnogorska ul. 13, Maribor, kot
prodajalcem in Nino Knežević, Vosek 14 C
Pernica, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupovalke za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006

pogodb, sklenjene dne 17. 12. 1974 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 6. 2006

Dn 17799/2004
Os-18939/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bernarde Škerlj, Kardeljeva c. 81, Maribor, ki jo
zastopa Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17 b, Maribor in notar Friderik Bukovič iz
Maribora, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 12, vpisanem v z.k. podvložek št. 1780/45, k.o. Tabor, dne 20. 3.
2006, pod opr. št. Dn 17799/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
2829-536-13-2/4-RB z dne 26. 7. 1980, o
prodaji stanovanja št. 12, v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva
c. 81, objekt D2 S23, parc. št. 370, 364,
558 in 560, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1780/45, k.o. Tabor, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar
n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD
Visoke gradnje, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, kot prodajalcem in Montažno
proizvodnim podjetjem Cevovod, n.sol.o.,
Maribor, Meljski dol 1 in Bernardo Škerlj,
Trubarjeva ul. 4, Maribor, kot kupcema in
s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice za to stanovanje na ime
kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006
Dn 15312/2005
Os-18942/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Žnidarič,
Na kosmate 5, Limbuš, ki jo zastopa notar
Friderik Bukovič iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 1, vpisanem v z.k. vložek št. E-18/B-104, k.o. Tabor,
dne 1. 6. 2006, pod opr. št. Dn 15312/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 664/1-1-06/93 z dne 18. 3.
1993, o prodaji stanovanja št. 1, v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Regentova
6, parc. št. 1826/19, k.o. Tabor, sklenjene
med prodajalko Slovenske železnice Ljubljana p.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana in
kupcem Sretkom Jankovićem, Regentova
6, Maribor in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupca za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2006

Dn 14726/2005
Os-19184/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Senčar
Leljak, V zatišju 12, Bresternica, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 4, vpisanem v z.k. podvl. št. 1467/4, k.o. Maribor grad,
dne 31. 5. 2006, pod opr. št. Dn 14726/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 24. 8. 1992, o prodaji štirisobnega stanovanja št. 4, v II. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Cankarjeva ul. 23, parc.
št. 974/1, k.o. Maribor grad, sklenjene med
Andrejo Bezjak, Cankarjeva ul. 23, Maribor,
kot prodajalko in Tehniško fakulteto Maribor,
ki jo zastopa dekan prof. dr. Valter Dolečer,
dipl. inž., kot kupcem in s katero je prodajalka
dovolila vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2006
Dn 5322/2004
Os-19822/06
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Urevc Janje, Podhom 27, Zgornje Gorje, s
sklepom Dn št. 5322/2004 z dne 5. 4. 2006,
začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na podlagi overjenih izjav Dornik
Franca, Podhom 19, Zgornje Gorje, Dornik
Janeza, Podhom 19, Zgornje Gorje, Race
Marije, Sebenje 66, Bled in Dežman Andreje, Podhom 23, Zgornje Gorje, ki so lastniki
sosednjih nepremičnin, ki so predmet tega
postopka, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 32/8, 32/9
in 32/10, vse k.o. Podhom, v korist predlagateljice.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
roku dveh mesecev od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 6. 2006
Dn 4726/04
Os-18929/06
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije
Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Zunanji oddelek državnega pravobranilstva
v Kopru, Ulica stare pošte 3, Koper, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe št.
01-R-1094/15 z dne 17. 12. 1974, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar Sežana in Carinarnico Sežana, za
nakup treh stanovanj in njim pripadajočih
kleti, in sicer enosobnega stanovanja št. 30,
dvosobnega stanovanja št. 40 in trisobnega
stanovanja št. 50, v objektu E1 Kozina, sedaj Rodiška cesta 9, Kozina.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
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Dn 1105/2006
Os-19040/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek na predlog
Nastje Podhostnik, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 24. 10. 1997, sklenjene
med prodajalcem Miodragom Miloradovičem, Rusjanov trg 10, Ljubljana in kupcem
Borutom-Mariom Škuljem, Stranska vas 41,
Dobrova, in dodatka k prodajni pogodbi z
dne 24. 10. 1997, sklenjenega dne 7. 2.
2000, med prodajalcem Miodragom Miloradovičem in kupcem Borutom-Mariom Škuljem, za nepremičnino parc. št. 416/3, k.o.
Zaplana.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nastje Podhostnik, roj. 23. 4. 1955,
Bratovševa ploščad 28, Ljubljana, na podlagi te in nadaljnje pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 27. 6. 2006

Amortizacije
N 31/2006
Os-19041/06
Na predlog Švegler Antona, stan. Dole
17, Šentjur, zastopanega po odvetniku Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000471 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000471/B
z dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Švegler
Anton, Dole 17, Šentjur pri Celju, izdajatelja
Cetis-Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od te objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 416/2005
Os-18373/06
Okrožno sodišče v Celju je pravdni zadevi pod opravilno številko P 416/2005 tožeče
stranke mld. Gregorja Bračiča, ki ga zastopa
mati in zakonita zastopnica Danica Ačko,
Črnova 30, Velenje, zoper toženo stranko
Igorja Bračiča, Črnova 30, Velenje, v skladu
z 82. členom ZPP sklenilo:
toženi stranki Igorju Bračiču, Črnova 30,
Velenje, se za začasno zastopnico postavi
odvetnico Nuško Maček-Smeh, Prešernova 27, Celje. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
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ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2006
P 920/2005
Os-18374/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opravilno številko P 920/2005
tožečih strank mld. Klemna Ledineka in mld.
Aline Ledinek, ki ju zastopa mati in zakonita
zastopnica Darja Grm, vsi stanujoči Hramše
29, Dobrna, ki jih zastopa odvetnica Albina
Vedenik iz Celja, zoper toženo stranko Aleksandra Ledineka, Hramše 29, Dobrna, začasno Robin Dvor 41, Dravograd, v skladu
z 82. členom ZPP sklenilo:
toženi stranki Aleksandru Ledineku,
Hramše 29, Dobrna, začasno Robin Dvor
41, Dravograd, se za začasno zastopnico
postavi odvetnico Alenko Pečnik iz Celja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 4. 2006
P 152/2005
Os-17912/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožefe Golm, Georgstr. 7, D-88214 Ravensburg, Nemčija, ki jo
zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik
v Črnomlju, proti toženi stranki 1. Žilavec
Slavici, Žiče 96, p. Loče pri Poljčanah; 2.
Francu Medvedu, Jamova cesta 28, Ljubljana; 3. Zvonku Medvedu, Aškerčeva 18,
Celje; 4. neznani dediči neznanega prebivališča po pokojni Medved Ani, Daljne njive
14, p. Vinica in 5. Colnar Veroniki, Breg pri
Kočevju 40, p. Kočevje, kot pravni naslednici pokojnega Lakner Jožeta, Kidričeva 9,
Kočevje, zaradi priznanja lastninske pravice
in izstavitve z.k. listine, pcto 200.000 SIT v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku dne 8. 5. 2006 postavlja začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega
prebivališča po pokojni Medved Ani, Dalnje
njive 14, p. Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po pokojni Medved Ani,
Dalnje njive 14, p. Vinica, vse do takrat,
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomelju
dne 8. 5. 2006
P 28/2006
Os-18375/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Ogulina,
Hrib pri Cerovcu 2, Semič, ki ga zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči
neznanega prebivališča po pokojni Ogulin
Neži, umrli 24. 3. 1955, z zadnjim stalnim
prebivališčem Hrib pri Cerovcu 5, Semič, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
6. 6. 2006 postavlja začasnega zastopnika
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neznanim dedičem neznanega prebivališča
po pokojni Ogulin Neži, umrli 24. 3. 1955, z
zadnjim stalnim prebivališčem Hrib pri Cerovcu 5, Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po pokojni Ogulin Neži,
umrli 24. 3. 1955, z zadnjim stalnim prebivališčem Hrib pri Cerovcu 5, Semič vse do
takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 6. 2006
P 825/2005

Os-16318/06

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 825/2005 z dne 30. 5. 2006, toženi
stranki Catarini Kranjc, postavil začasnega
zastopnika, odvetnika Nikico Kljajiča, Veliki
trg 10, Izola.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točka
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če je prebivališče tožene stranke neznano,
pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2006
In 2001/00079

Os-18923/06

Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni sodnici Marjani Grašič, v izvršilni zadevi
upnice Velana, tovarna zaves d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 52, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Jana Turk iz Ljubljane,
proti dolžniku Bojanu Hribarju, Igriška cesta
3, Domžale, zaradi izterjave 950.000 SIT s
pp sklenilo:
dolžniku Bojanu Hribarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasna
zastopnika.
Za začasna zastopnika se postavi odvetnika Metka in France Goličič, Ulica Staneta
Žagarja 34, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2006
P 43/2006

Os-16969/06

Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Vinkovič Peja, stan. Rostoharejva
ulica 15, Krško, ki ga zastopa odv. Zoran
Dular iz Krškega, zoper tožene stranke Pečnik Antona, Pečnik Jožeta in Pečnik Rudolfa, vsi neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 190.000 SIT,
izven naroka dne 1. 6. 2006 sklenilo:
toženim strankam neznanega prebivališča se postavi začasna zastopnica in skrbnica za poseben primer, odv. Kristina Jalovec
iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke v
pravdni zadevi z opr. št. P 43/2006.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 2006

I 2001/08640

Os-12828/06

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. I 2001/08640 z dne 7. 1.
2002, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ se dolžniku Borisu Pupaherju, Metelkova 25, Maribor, kot začasni
zastopnik postavi Ivan Gorjup, odvetnik iz
Maribora, s pisarno na Ulici Vita Kraigherja
1 v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve, tj. 11. 4. 2006 in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2006
I P 164/2006

Os-18922/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Saši Prelog, na podlagi 4.
točke drugega odstavka, v zvezi s prvim
odstavkom 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska 3/a, Koper, zoper toženo
stranko Stojana Žunka, Koroška cesta 90,
Maribor, zaradi plačila 623.424 SIT s pp,
toženi stranki Stojanu Žunku s sklepom opr.
št. I P 164/2006 z dne 16. 5. 2006, postavilo
začasno zastopnico Tjašo Vogrin, odvetnico
v Mariboru, s sedežem na naslovu Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v tem postopku vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2006
I 2005/01431

Os-18372/06

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Nataši Tomazini Tonejc, v izvršilni zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega
sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti
dolžniku Fičur Dejanu, Tartinijeva 16, Izola,
zaradi izterjave 613.943 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Fičur Dejanu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2005/01431 postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, e sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 6. 2006
P 117/2005

Os-19185/06

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Posavac Tanje, Gallilejeva 3, iz Pirana, ki jo zastopa odv. Marjana Manfreda
iz Portoroža, zoper toženo stranko Posavac Daliborja, nazadnje prijavljen na naslovu Gallilejeva 3, iz Pirana zaradi prenehanja
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užitka (pcto. 1,800.000 SIT), na podlagi V.
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Daliborju Posavac se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 6. 2006
P 201/2005
Os-17334/06
Okrajno sodišče v Velenju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanovanjski sklad
RS Ljubljana, Poljanska 31, ki ga zastopa
Marko Turnšek d.o.o., Preserje 1 a, Braslovče, ki ga zastopa odv. Nataša Pogorelčnik iz Velenja, zoper toženo stranko Savo
Džajič, nazadnje stanujočo Metleče 20, Šoštanj, zaradi odpovedi najemne pogodbe in
izselitve iz stanovanja, na podlagi določbe
prvega odstavka 4. točke, drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, postavilo toženi stranki
Savi Džajič v tem pravdnem postopku začasnega zastopnika Rudija Paholeta, odvetnika iz Velenja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženko
v tem pravdnem postopku vse dotlej, dokler toženka sama ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo sporočil sodišču, da je tožnici postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 6. 2006

Oklici dedičem
D 396/2003
Os-16262/06
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji
Lord, rojeni 2. 12. 1938, nazadnje stanujoči
v Avstraliji, ki je umrla 23. 2. 1996.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji Lord, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 30. 3. 2006
D 446/2004
Os-7735/06
Chermaz Antonio od Antona, iz Krmcev
36, Marezige, je dne 1. 1. 1981 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2006

D 433/2004

Št.
Os-15703/06

Ivan Barut iz Maribora, Mlinska ul. 3, je
dne 30. 8. 1969 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznane
dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Lucija, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 5. 2006
D 212/2003

Os-16252/06

Bonaca Aldo od Silvestra iz Kopra, Šalara 7, je dne 21. 3. 2003 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 2006
D 50/97

Os-16705/06

Jerman Jožef od Ivana iz Glema 157,
Marezige, je dne 1. 1. 1960 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2006
D 532/2005

Os-16992/06

Rioza Anton od Roka iz Dvorov pri Sv.
Antonu, je dne 1. 1. 1938 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 219/97

Os-16993/06

Santin Aldo od Ivana iz Trušk 7, Mare
zige, je dne 23. 4. 1997 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
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opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 6. 2006
D 528/2003
Os-16994/06
Sepič Amalija, roj. Kocjančič iz Kopra,
Pahorjeva ul. 37, je dne 23. 10. 2003 umrla
in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2006
D 38/2000
Os-16995/06
Bržan Franc od Antona iz Kopra, Barvarska ul. 8, je dne 17. 12. 1999 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki misijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 6. 2006
I D 208/2004
Os-19186/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Črnetu, roj. 8. 4. 1922, umrlem 4. 11.
2003, nazadnje stanujočem Vaška pot 40,
Ljubljana.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
sestra Frančiška Klešnik in zap. nečakinja
Albina Bobnar ter hčerka Marina po pok.
nečakinji Mariji Škoda, ki pa je neznanega
priimka in prebivališča.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dedinjo Marino, da se
v roku enega leta od oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča in od objave tega oklica
priglasi kot dedinja pri tem sodišču.
Če se oseba, ki je pozvana k prijavi s
tem oklicem ne bo oglasila, bo sodišče po
preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
III D 520/2004
Os-19705/06
V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Nagy, roj. 24. 6. 1887, umrlem 23. 1.
1946, nazadnje stanujočem Mestni trg 17,
Ljubljana, sodišče poziva vse njegove sedaj
neznane zakonite dediče, da se priglasijo v
roku enega leta pri tem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in zapuščinsko
zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2006
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Oklici pogrešanih
N 143/2006
Os-20249/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek zaradi razglasitve Uroša Škraba, roj. 15. 12. 1975, Črna vas 29,
Ljubljana, za mrtvega.
Pogrešani je bil nazadnje viden dne
22. 9. 1979, ko je odšel neznano kam. Od
tega dne dalje se ni več javil nikomur, prav
tako ni bilo nobene vesti, kje se nahaja oziroma ali je živ.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Uroša Škraba poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem
življenju pa, da to v treh mesecih od objave
tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v
Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
N 9/2006
Os-18921/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Peršič Slavka, Banjšice 76A, Grgar, ki ga zastopa odv. Nada
Bolcar iz Solkana, postopek za razglasitev
pogrešane za mrtvo, in sicer Bavcon Zorko, roj. Peršič, roj. 9. 4. 1921, ki jo zastopa
skrbnik Volk Klavdij, Cankarjeva 15, Nova
Gorica.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska,
da je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Bavcon Zorke,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2006

Kolektivni delovni spori
Kd 3/2006
Os-22053/06
Delovno sodišče v Kopru na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem
Obalno sindikalno organizacijo, Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije, Sindikatom
kemijske, gumarske industrije in industrije
plastičnih mas, Obalnim sindikatom Kemiplas, Trg Brolo št. 2, ki jih zastopa Obalna
sindikalna organizacija Koper, Trg Brolo
št. 2 ter nasprotnim udeležencem Kemiplas d.o.o. Dekani, Dekani št. 3/a, Dekani, v zvezi z obračunavanjem sindikalne
članarine.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa
tudi ves čas postopka.
Poravnalni narok je razpisan za dne
13. 9. 2006 ob 8.30 v razpravni dvorani št.
133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2006
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Kd 4/2006
Os-22054/06
Delovno sodišče v Kopru na podlagi 51.
člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem Sindikatom cestnega prometa Slovenije, družbe
Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje št. 32,
Koper, ki ga zastopa Mojca Furlan, odvetnica iz Ljubljane ter nasprotnim udeležencem
Nadzornim svetom družbe Intereuropa d.d.,
Vojkovo nabrežje št. 32, Koper, v zvezi s
predlogom za razveljavitev sklepa.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa
tudi ves čas postopka.
Poravnalni narok je razpisan za dne
20. 9. 2006 ob 9.30 v razpravni dvorani št.
133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 07261/2005
Rg-19387/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Benara d.o.o.,
storitve, inženiring, zunanja in notranja trgovina, Miklavčičeva 2 a, Kamnik, objavlja
sklep:
Benara d.o.o., storitve, inženiring, zunanja in notranja trgovina, Miklavčičeva
2 a, Kamnik, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 6.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Tišler Mateja (prej Budau),
Kamnik, Miklavčičeva 2 a, Cvetek Sebastjan, Šišenska cesta 53, Ljubljana, Cvetek
Zdenka, Podkoren 53 a, Kranjska Gora in
Mihelič Nadja, Ceneta Štuparja 3, Ljubljana,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarski družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
Srg 12646/2005
Rg-37352/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Birsa, Šetinc &
Primec - Idea Tehc, d.no., Ljubljana, Ižanska
cesta 60, ki jo zastopa odvetniška družba

Pirnat-Kovačič o.p. d.n.o. iz Ljubljane, objavlja sklep:
Birsa, Šetinc & Primec - Idea Tech,
družba za svetovanje in računalniške
storitve d.n.o., Ljubljana, Ižanska cesta
60, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Šetinc Gašper, pohorskega bataljona 10, Ljubljana, Birsa Luka,
Ižanska cesta 60, Ljubljana, Primec Aljaž,
Kobetova 22, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarski 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 28. 12. 2005
Srg 05789/2006

Rg-17329/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Elina Metal, proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta na Krko 9,
Grosuplje, objavlja sklep:
družba Elina Metal, proizvodnja in
trgovina d.o.o., Cesta na Krko 9, Grosuplje, reg. št. vl. 1/09331/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 9. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pečnikar Anton, Perovo 18,
Grosuplje, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrusi družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
Srg 06569/2006

Rg-18027/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stančič & Co.
k.d., gostinstvo in trgovina, Ljubljana, Spodnji Rudnik I/27, objavlja sklep:
družba Stančič & CO. k.d., gostinstvo
in trgovina, Ljubljana, Spodnji Rudnik
I/27, reg. št. vl. 1/31119/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Držak Vasja, Litostrojska
10, Ljubljana in Stančič Severin, Spodnji
Rudnik I/27, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006

brisa iz sodnega registra družbe BVB, podjetje za inženiring, d.o.o., Vinje 109, Dol pri
Ljubljani, objavlja sklep:
družba BVB, podjetje za inženiring,
d.o.o., Vinje 109, Dol pri Ljubljani, reg.
št. vl. 1/09520/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 31. 5.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Baznik Borut, Vinje 109,
Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2006

Srg 06489/2006
Rg-18030/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Ineko, družba za prodajo tehničnega blaga,
d.o.o., Prekmurska ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa notar Andrej Škrk iz Ljubljane,
Dunajska 56, objavlja sklep:
družba Ineko, družba za prodajo tehničnega blaga, d.o.o., Prekmurska ulica
6, Ljubljana, reg. št. vl. 1/34463/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Baraldini Davide, Via
Fago 5 E, Bolzano, Italija in Ineco Aluto-S.P.A., Via Galilei 1, Bolzano, Italija, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
Srg 06023/2006
Rg-18031/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe LB Maksima d.o.o., družba za upravljanje, Ljubljana, Trg republike 3, objavlja sklep:
družba LB Maksima d.o.o., družba za
upravljanje, Ljubljana, Trg republike 3,
reg. št. vl. 1/25117/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta LHB Internationale
Handelsbank Aktiengesellschaft, Grosse Gallusstrasse 16, Frankfurt na Maini,
Nemčija in Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostali obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka

sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
Srg 06250/2006
Rg-19037/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ruzio &
Sotlar Co, družba za trgovino, zastopanje,
posredovanje in poslovne storitve, d.n.o.,
Steletova 8, Kamnik, ki jo zastopa odvetnik
Marko Ravnik iz Ljubljane, Kersnikova 6,
objavlja sklep:
družba Ruzio & Sotlar CO, družba za
trgovino, zastopanje, posredovanje in
poslovne storitve, d.n.o., Steletova 8,
Kamnik, reg. št. vl. 1/35990/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Sotlar Maša, Sela pri
Kamniku 2/b, Kamnik in Sotlar Mitja, Puhova ul. 9, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
Srg 06748/2006
Rg-19039/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Farmar
proizvodnja, embaliranje in trgovanje Ljubljana, d.o.o., Litostrojska cesta 15, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, Trg republike 3, objavlja sklep:
družba Farmar proizvodnja, embaliranje in trgovanje Ljubljana, d.o.o., Litostrojska cesta 15, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/03813/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11.
4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ficko Marija, Vrhovci c.
XXII/001, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 26. 6. 2006
Srg 06566/2006
Rg-20244/06
Okrajno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
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Srg 1380/2006
Rg-19823/06
Družba MB-Studio 5, Cvetnič in Rakuša, podjetje za založništvo, propagandno
fotografijo in grafični inženiring d.n.o.,
Barvarska ulica 5, Maribor, reg. št. vl.
1/10148/00, katere družbenika sta Cvetnič
Danilo, Barvarska ulica 5, Maribor in Rakuša Ferdinand, Hermanova ulica 3, Maribor,
po sklepu družbenikov družbe z dne 22. 6.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morbitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Cvetnič
Danilo in Rakuša Ferdinand.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2006
Srg 1320/2006
Rg-20236/06
Družba Delstar, proizvodnja, storitve,
trgovina in gradbeništvo d.o.o., Zlatiborska 6, Maribor, reg. št. vl. 1/3760/00,
katere ustanoviteljica je Frank Margareta,
Zlatiborska ulica 6, 2000 Maribor, po ustanoviteljice družbe z dne 13. 6. 2000 Maribor, po ustanoviteljice družbe z dne 13. 6.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Frank
Margareta.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2006
Srg 07125/2006
Rg-20247/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ipsilon,
upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ipsilon upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana, reg. št. vl.
1/40010/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 2006.
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Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ažman Miha, Ribenska 1b, Bled in Bernard J. Lind, 59 Flood
Street,�������������������������������������
London, Velika Britanija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2006
Srg 00411/2006

Rg-19706/06

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Horvat – podjetje za promet
blaga, Lendava d.o.o., Lendava, Kidričeva ulica 32, matična številka 5315379,
reg. št. vl. 1/00352/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD brez likvidacije.
Ustanoviteljica Katarina Horvat, kot
edina družbenica družbe izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci (zaposlenih
delavcev ni bilo), da prevzema premoženje družbe in da prevzema vse obveznosti plačil morebitnih preostalih obveznosti
družbe, ki bi jih imela katerakoli fizična ali
pravna oseba napram družbi in da bo to
poravnala z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 6. 2006
Srg 397/2006

Rg-18918/06

Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grakers, Duraković & COM., gradbeništvo in storitve
d.n.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 113,
objavlja sklep:
družba Grakers, Duraković & COM.,
gradbeništvo in storitve d.n.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 113, vpisana na reg.
vl. št. 1-4277/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 21. 6.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Safet Duraković in
Ksenija Duraković, oba Novo mesto, Ljubljanska cesta 113, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje družbe
v celoti prenese na Safeta Durakovića in
Ksenijo Duraković, sicer vsakemu polovica.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 2006

Preklici
Potne listine preklicujejo
Amiti Elvis, Bevke 188, 1358 Log
pri Brezovici, potni list, št. P00872705.
gnq‑230759
Bogataj Vida, Novo Polje, cesta VII 2,
Ljubljana, potni list, št. P00381526, izdala
UE Ljubljana. gnj‑230712
Brezovšek Marinka, Klenovo 15, Laško,
potni list, št. P00235111, izdala UE Laško.
gnk‑230786
Butina Miroslav Jurij, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, potni list, št. P00884781,
izdala UE Ljubljana. gni‑230713
Cvikl Franjo, Levec 4/b, Petrovče,
potni list, št. P00748247, izdala UE Žalec.
gnz‑230696
Čerpnjak Alojz, Martinje 8, Petrovci,
potni list, št. P01023442, izdala UE Murska
Sobota. gnh‑230689
Đurinović Sabina, Greenwiška cesta
10/a, Maribor, potni list, št. P00213269,
izdala UE Maribor. gnq‑230580
Germ Robert, Brezovci 70, Puconci,
potni list, št. P00245813, izdala UE Murska
Sobota. gng‑230690
Gogala Luka, Polje, cesta XXX 4,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00161170,
izdala UE Ljubljana. gnl‑230710
Gorela Remigio, Nova vas nad
Dragonjo 9, Sečovlje - Sicciole, potni
list, št. P00956044, izdala UE Piran.
gnz‑230596
Kelava Dejan, Zikova ulica 5, Kamnik,
potni list, št. P01130778, izdala UE
Kamnik. gnp‑230806
Krstić Bogdan, Franca Mlakarja 6,
Ljubljana, potni list, št. P00482893, izdala
UE Ljubljana. gnp‑230681
Petelinc Silvo, Meljska cesta 57,
Maribor, potni list, št. P00021480, izdala
UE Maribor. gnr‑230579
Podpečan Jerica, Frankovo naselje
67, Škofja Loka, potni list, št. P00444866,
izdala UE Škofja Loka. gnh‑230714
Proševa Lucija, Tomšičeva ulica 51,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01002252,
izdala UE Slovenj Gradec. gni‑230688
Radovac Jovanka, Prisoje 7, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00363507,
izdala UE Koper. gnc‑230594
Rakita Daniel, Delavska ulica 8,
Mojstrana, potni list, št. P00836052, izdala
UE Jesenice. gnx‑230673

Remškar Andreja, Tržaška cesta
573, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00886553, izdala UE Ljubljana.
gnb‑230645
Sitar Robert, Novo polje, cesta XII 17,
Ljubljana, potni list, št. P00711103, izdala
UE Ljubljana. gnf‑230666
Žunko Miloš, Prešernova ulica 4,
Maribor, potni list, št. P00205274, izdala
UE Maribor. gnx‑230573
Žužek Igor, Mestni trg 21, Škofja Loka,
potni list, št. P000321813. gnr‑230854

Osebne izkaznice preklicujejo
Artač
Brina,
Cigaletova
ulica
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001140899. gnr‑230654
Bajc Dušan, Lovska ulica 39, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001008470.
gnt‑230577
Barbič Miroslav, Prešernova cesta 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 001231382.
gnt‑230677
Bezjak Konrad, Markovci 19, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001614057.
gnh‑230614
Bezjak Marija, Markovci 19, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001588527.
gni‑230613
Bizaj Izidor, Dolnje Cerovo 19, Kojsko,
osebno
izkaznico,
št.
000676628.
gnz‑230771
Blatnik Franc, Ulica borcev za severno
mejo 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000061642. gnc‑230644
Bonaca Nevijo, Šalara 9/a, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001514192. gnd‑230593
Cmok Branko, Ljubljanska cesta 6,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001236266.
gnx‑230623
Cvelbar Patricija, Kidričeva ulica 33/
b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001936384. gnb‑230770
Čulibrk Daliborka, Ulica Luke Svetca
1, Litija, osebno izkaznico, št. 000741919.
gnb‑230795
Ćejvanović Amela, Vojkovo nabrežje
28, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001861077. gnh‑230589
Dervić Mesud, Linhartova ulica
64, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001931583. gnn‑230708
Drača Antonija, Frankova ulica 8,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 000834712. gne‑230592
Drekonja Marija, Gorenja vas 30,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001496607.
gne‑230717
Fireder Gregor, Reteče 175, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001560971.
gng‑230715
Glavina Valter, Ljubljanska ulica
10, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
000682813. gnu‑230676
Golob Nina, Porabska ulica 8,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001243376. gnc‑230794
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Gorjanc
Nives,
Aljaževa
ulica
43, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001034408. gnl‑230660
Gorjup Branka, Štekličeva ulica 7,
3202 Ljubečna, osebno izkaznico, št.
000859263. gnr‑230608
Goršek Matjaž, Pernovo 12/b, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000735698.
gnb‑230695
Grabler Dejan, Podjavorškova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001630904.
gns‑230853
Gradinšek Anton, Linhartova cesta
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001639494. gnf‑230641
Grmek Slavko, Kobdilj 10, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
001748554.
gns‑230803
Gržinič Drago, Prešernovo nabrežje
2, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
000522968. gnq‑230605
Gržinič Marijana, Prešernovo nabrežje
2, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
001715599. gnr‑230604
Hadler Franc, Cvetkova ulica 19,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001696935. gnf‑230691
Hercigonja Martin, Dol pri Ljubljani
23/a,��������������������������������������
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001777004. gno‑230682
Hodnik
Nejc,
Dunajska
cesta
291, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000200631. gnt‑230627
Jakac Benito, Hrvatini 195, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št.
000129141. gng‑230590
Jakše Iva, Podcerkev 2, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 001970435.
gnd‑230618
Jamnik Ivan, Dolenjska cesta 289,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000410480.
gnr‑230629
Jamnik
Žan,
Uraničeva
ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001286635. gng‑230665
Jerič Zlatka, Na hribu 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001690060. gnk‑230611
Jug Peter, Na griču 2, Ljubečna, osebno
izkaznico, št. 000528046. gnp‑230606
Justinek Aleš, Ugovec 8, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001958593.
gnl‑230685
Keljmendi
Neriman,
Makedonska
ulica 31, Maribor, osebno izkaznico, št.
000117220. gnv‑230575
Kočevar Tjaša, Ulica Goce Delčeva
46, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001225657. gnq‑230655
Kolbe Maja, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000557229.
gnu‑230626
Kolmanič Vesna, Maroltova ulica
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000326901. gnq‑230630
Kopitar Aljoša, Zasavska cesta 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001911296.
gnu‑230701
Kovač Tilen, Vipavski Križ 25,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001314994. gnq‑230680

Okorn Eleonora Sonja, Celovška cesta
122, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001073000. gno‑230632
Omerza Igor, Miklošičeva cesta
28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000718563. gnw‑230624
Pal Mateja, Bernardinska reber 7,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 001808363. gny‑230597
Petar Mateja, Zgornji Boč 2, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001479867.
gnz‑230571
Petelinc Silvo, Meljska cesta 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000159938.
gns‑230578
Pezdevšek
Florjan,
Gregorčičeva
ulica 26, Kranj, osebno izkaznico, št.
000182150. gnt‑230702
Pičulin Robert, Tekstilna ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001185648.
gns‑230703
Pilih Klemen, Zvodno 19, Celje, osebno
izkaznico, št. 001707647. gno‑230607
Pinčin Boris, Trstenjakova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001408404.
gnz‑230846
Pisanec Anuša, Škalce 110, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001195870.
gnv‑230800
Poljanšek
Mihael,
Motnik
59/a,
Motnik, osebno izkaznico, št. 001356225.
gnr‑230804
Poznajelšek Petra, Jakčeva ulica
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000464890. gnl‑230635
Pretnar Jože, Kneza Koclja ulica
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000952106. gnh‑230664
Pulić Val, Slomškova ulica 35, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001893244.
gnz‑230671
Pušnik
Tine,
Knezov
Štradon
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001140836. gnn‑230633
Rakočević
Radoje,
Kumrovška
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001922163. gnh‑230639
Rebrnik Alenka, Podgorska cesta 133,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001622812. gnt‑230802
Recek Katja, Rogašovci 67, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
001743456.
gne‑230692
Rihterič Božica, Liebknechtova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001078693.
gno‑230582
Rosc Patrik, Praprotnikova ulica 21,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001234272.
gng‑230615
Rošer Gregor, Paka 55, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 001336075. gnw‑230799
Roudi Rudi, Celovška cesta 195,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001905408. gnm‑230659
Rudel Franc, Kotlje 4/c, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001364775. gnj‑230687
Savin Kovačič Marija, Kidričeva ulica
26, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000848729. gnf‑230591

Krajnc Natalija, Dravinjska ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001809557.
gnw‑230824
Križaj Dušan, Obala 105, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 001522820.
gns‑230603
Krpač Jožefa, Perzonali 30, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000445933.
gnk‑230686
Kržič Stanislav, Rakitna 104a, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000311754.
gnx‑230773
Kumer Branko, Tolstojeva ulica
43, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001025271. gnd‑230643
Kuzmić Dragan, Svetelova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000190194.
gnp‑230581
Lesjak Vida, Prelska 6, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000491480. gnc‑230694
Ličen Danica, Iška 4, Ig, osebno
izkaznico, št. 001535101. gnk‑230636
Majcen Janko, Vičanci 56, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001681580.
gnm‑230584
Majeršič Anton, Zavino 1/b, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
000418114.
gnr‑230679
Makše Marjan, Polica 66, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001566053.
gnc‑230569
Manojlović
Vladimir,
Glinškova
ploščad 9, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000809388. gnv‑230650
Marolt Anton, Kukmaka 5, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000574500.
gnt‑230652
Marolt Franc, Grobeljca 56, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001202249.
gnp‑230656
Maršič Edvin, Parecag 182, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 000136141.
gnb‑230595
Marzidošek Dean, Dobojska ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 000792461.
gnm‑230609
Mehle
Marija,
Dunajska
cesta
108, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001570083. gnn‑230658
Mihelčič Jasna, Markovec 31/b, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001178410.
gne‑230617
Mihelič Filip, Spodnja Velka 14, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001456479.
gni‑230813
Miloš Milena, Goriče 2, Golnik, osebno
izkaznico, št. 001227693. gno‑230707
Modic Gabrijela, Vrečarjeva ulica 51,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000668780.
gnk‑230711
Modlic Marija, Glinškova ploščad
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001895628. gnk‑230661
Mrkaić Mićo, Kalinškova ulica 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000235738.
gnr‑230704
Novak Sašo, Cirkovce 49/a, Cirkovce,
osebno
izkaznico,
št.
001355350.
gnl‑230610
Novoselec Igor, Stojnci 145, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001840536.
gnj‑230612

Stran
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Simić
Milan,
Kunaverjeva
ulica
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001888951. gny‑230647
Sitar Robert, Novo polje, cesta XII
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000404239. gne‑230667
Sivić
Ermin,
Dolenjska
cesta
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001825669. gnb‑230670
Skerbinek Simona, Prapreče 10/b,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000378502. gnw‑230699
Slemc Helena, Glinje 3, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000419493.
gnv‑230700
Sovinc Tomaž, Godešič 76, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000030725.
gnf‑230716
Staklenac Marica, Ptujska cesta 313,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000488762.
gnu‑230576
Stjepić Ivo, Log 18, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001359686. gnx‑230698
Strehovec Mirko, Celovška cesta 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00837888.
gnj‑230662
Šabjan Agata, Kocljeva ulica 6/a,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001042729. gnd‑230693
Šiška
Rožinja,
Šarkova
ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000902794. gni‑230638
Škerjanec Darko, Prušnikova ulica
29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000918176. gno‑230657
Škoberne Branko, Tolsti Vrh 3/a,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001589904. gnx‑230798
Škufca Nada, Križna ulica 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001886321.
gnm‑230634
Škulj Franc, Bračičeva ulica 22,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000819189.
gnq‑230705
Škvorc Marija, Regentova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000136991.
gnf‑230841
Šloser Nataša, Liptovska ulica 20,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001730770. gnu‑230801
Šuen Ana, Dolina 11, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000391799.
gnf‑230616
Tanasić Bogdan, Močnikova ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001209128. gnd‑230668
Topolovec Anton, Vornikova ulica 5,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000113862.
gny‑230572
Turk Alenka, Šentpavel na Dolenjskem
5, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000150211. gnd‑230568
Verčkovnik Aljaž, Pesnica pri Mariboru
70, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 001252336. gnm‑230809
Vetrih Bojan, Batuje 1/b, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000393524. gns‑230678
Voršič Vid, Ulica kneza Koclja 7,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000920298.
gnk‑230586
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Vovk Nick, Ulica Hermana Potočnika
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001940831. gns‑230653
Vrankar Francka, Buč 20, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000254162.
gnq‑230805
Vukan Rok, Ulica dr. Kovačiča 4,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001331466.
gnl‑230585
Zabreščak Edo, Štepanjsko nabrežje
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001044125. gnv‑230625
Zagorc
Denis,
Topniška
ulica
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001923870. gni‑230663
Zelenjak
Samo,
Savska
cesta
2/a,���������������������������������
Jesenice, osebno izkaznico, št.
001926693. gnv‑230675
Žan Breda, Hubadova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000936901.
gnm‑230709
Žbontar Tamma, Opekarska cesta
9C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001832404. gnt‑230727
Žerak Martin, Strmec pri Sv. Florijanu
78, Rogatec, osebno izkaznico, št.
001160859. gny‑230697
Židan Emil, Staretova ulica 26,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001838154. gng‑230640
Živortnik Avgust, Obrežna ulica 5/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000909102.
gnw‑230574
Žnuderl Marcel, Spodnji Jakobski Dol
43/b, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001700606. gnk‑230811
Žnuderl Martina, Spodnji Jakobski Dol
43/b, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001902681. gnj‑230812
Žnuderl Matic, Spodnji Jakobski Dol
43/b, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001700595. gnl‑230810
Žufić Danijel, Cesta pod Srnjakom 2/b,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000273322.
gnc‑230619
Župan Marija, Škofjeloška cesta
13, Medvode, osebno izkaznico, št.
000670495. gns‑230628
Župec Terezija, Iška Loka 62, Ig, osebno
izkaznico, št. 001015402. gnw‑230649
Žvanut
Maja,
Hladilniška
pot
1/a,����������������������������������
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000671447. gny‑230672

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bauman Simona, Malna 16, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001727711, izdala UE Pesnica.
gno‑230807
Bohinc Andrej, Krvavška cesta 1, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BFGH, št. S 001998419,
izdala UE Kranj. gnj‑230787
Bregar Klemen, Pot na Vir 7, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003014041, izdala UE Grosuplje.
gng‑230565

Brišar Jakob, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003020185, reg. št. 279605, izdala
UE Ljubljana. gnt‑230752
Cvek Branko, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001799880, reg. št. 62740, izdala UE
Ljubljana. gnr‑230754
Časar Zlatica, Murska ulica 104,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000027530, izdala UE Murska
Sobota. gny‑230772
Gabrijel Marija, Ljubljanska cesta
31, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002203245, izdala UE
Grosuplje. gnf‑230566
Golavšek Marko, Partizanska cesta 53,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002150415, izdala UE Velenje.
gnc‑230719
Grum Mirko, Mali Lipoglav 7, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001992555, reg. št. 175132, izdala UE
Ljubljana. gnf‑230741
Gržinič Drago, Prešernovo nabrežje
2, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 56572, izdala UE Piran.
gnt‑230602
Hanc Antun, Muretinci 50, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. AB BE C CE D1
D FGH, št. S2222199, izdala UE Ptuj.
gnc‑230648
Hodnik Nejc, Dunajska cesta 291,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001419024, reg. št. 236900, izdala
UE Ljubljana. gnw‑230749
Hribar Andrej, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003064111, izdala UE Domžale.
gnm‑230784
Hribar Roman, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002220591, reg. št. 247120, izdala
UE Ljubljana. gny‑230747
Jamnik Ivan, Dolenjska cesta 289,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003017613, reg. št. 209686, izdala
UE Ljubljana. gnv‑230750
Jančar Zvezdana, Cankarjeva ulica 1,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001839528, izdala UE Murska
Sobota. gnw‑230774
Jazbinšek Marija, Spodnja Slivnica
42, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1856806, izdala UE Grosuplje.
gnh‑230564
Jezeršek Andrej, Vodopivčeva ulica 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001468768, izdala UE Kranj. gni‑230788
Joksić Kaja, Nova ulica 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000058386, izdala UE Koper.
gnj‑230587
Jug Bogdan, Jamova 14, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1712644, reg.
št. 13342. gnc‑230869
Juhart Matej, Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002087939, reg. št. 201146, izdala
UE Ljubljana. gne‑230767
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Kavčič Vesna, Ulica XXXI. divizije
48, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001603636, izdala UE Kranj.
gnf‑230791
Knez Bogdan, Streliška cesta 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. s 001911033, izdala UE
Maribor. gnc‑230819
Komarević Reuf, Bevkova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 001691035, izdala UE
Maribor. gng‑230815
Korošec Jože, Vino 3, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11613, izdala
UE Grosuplje. gne‑230567
Koruza Marko, Župančičeva ulica
1/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 2055924, izdala UE
Ajdovščina. gnn‑230683
Kovačič Ida, Ulica Planinčevih 14,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000609423,
izdala UE Maribor. gnz‑230821
Kozole Branka, Cesta prvih borcev
28, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22061, izdala UE Krško.
gnu‑230851
Kožuh Mitja, Trnoveljska cesta 98,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001654340, izdala UE Celje.
gnd‑230793
Križaj Dušan, Obala 105, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 54196, izdala UE Piran. gnu‑230601
Kuzmič Roman, Zgornje Duplje 84,
Duplje, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCEGH, št. S 2176439, reg. št.
57947, izdala UE Kranj. gnb‑230845
Lesničar Pučko Tatjana, Na Jami 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001351132, reg. št. 168325, izdala UE
Ljubljana. gnq‑230755
Lešnjak Melanija, Strane 2, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001683645, reg. št. 16332, izdala UE
Postojna. gnp‑230706
Ličen Danica, Iška 4, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001761033,
reg. št. 255665, izdala UE Ljubljana.
gnl‑230760
Limani Agim, Trg rudarjev 4, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
16274, izdala UE Krško. gnt‑230852
Magajna Grega, V Toplice 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002146438, reg. št. 269101, izdala UE
Ljubljana. gne‑230642
Majeršič Anton, Zavino 1/b, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1456296, izdala UE Ajdovščina.
gnm‑230684
Makše Jože, Pot v Dolino 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S 002233413, izdala UE Ljubljana.
gnh‑230739
Malovrh Špela, Ulica Rudija Papeža 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH - (vozi
z očali ali kont. lečami), št. S 002121222,
izdala UE Kranj. gnh‑230789
Manojlović Vladimir, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

BGH, št. S 002252470, izdala UE Maribor.
gnf‑230816
Piskernik Primož, Kal nad Kanalom 182,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001614683, reg. št. 149976,
izdala UE Ljubljana. gnk‑230761
Plantarič Gregor, Dražgoška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001165170, reg. št. 218707, izdala
UE Ljubljana. gnz‑230746
Plohl Danijel, Miklavž pri Ormožu 18,
Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001769738, izdala UE
Ormož. gnn‑230583
Prebil Anja, Levčeva ulica 17,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001871769, izdala UE Ljubljana.
gnl‑230785
Pretnar Matija, Spodnje Gorje 227,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1908352, reg. št. 5035.
gnb‑230870
Purgaj Milan, Ročica 19/b, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. A B BE C
CE F G H, št. S 001185233, izdala UE
Pesnica. gnb‑230620
Pušnik Tine, Knezov Štradon 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001244030, reg. št. 195604, izdala
UE Ljubljana. gnp‑230756
Rebernik Mihael, Kamniška cesta
3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000355634, izdala UE
Domžale. gnq‑230780
Rihterič Božica, Liebknechtova ulica
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000575124, izdala UE
Maribor. gnh‑230814
Rotar Peter, Ples 11, Moravče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001481486,
izdala UE Domžale. gnn‑230783
Sasso Anže, Vinje 26, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH, št. S
003059333, reg. št. 44188, izdala UE
Ljubljana. gnu‑230751
Skobe Janez, Slomškova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001459177, reg. št. 209295, izdala
UE Ljubljana. gnd‑230768
Smolkovič Oto, Razkrižje 21/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001606102, izdala UE
Ljutomer. gnt‑230777
Srna Marta, Ravne 26, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000805611, reg.
št. 4829, izdala UE Tržič. gnd‑230718
Stražar Saša, Damiševa ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 000871875, reg. št. 104628, izdala
UE Maribor. gne‑230817
Šimunić Franjo, Klavčičeva ulica 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003056678, izdala UE Kamnik.
gnz‑230721
Škrabar Aleš, Gabrovka pri Zagradcu
26, Zagradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001524320, izdala UE
Grosuplje. gni‑230563
Tominšek Sonja, Ulica talcev 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 001917284, reg. št. 85442, izdala UE
Ljubljana. gnd‑230743
Marčič Boštjan, Njiverce vas 29,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1125525, izdala UE Ptuj. gnr‑230779
Marguč Martin, Gumnišče 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001587687, reg. št. 252614, izdala UE
Ljubljana. gnf‑230766
Marolt Anton, Kukmaka 5, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. A B F G H, št.
S 001455652, reg. št. 6062, izdala UE
Ljubljana. gnh‑230764
Marolt Franc, Grobeljca 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001594748, reg. št. 72241, izdala UE
Ljubljana. gng‑230765
Medvešček Petra, Ulica Moše Pijade
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1093464, reg. št. 110401, izdala UE
Maribor. gnb‑230820
Mihelak Karel, Klinetova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 001767957, izdala UE
Maribor. gnd‑230818
Mihelič Filip, Spodnja Velka 14, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 001891875, izdala UE Pesnica.
gnn‑230808
Mijatović Zoran, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002097758, reg. št. 161803, izdala
UE Ljubljana. gni‑230763
Miš Melita, Ulica Simona Jenka 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801107, izdala UE Domžale.
gno‑230782
Murko
Dragica,
Markovci
35/b,
Šalovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1812006, izdala UE Ptuj. gns‑230778
Neuvirt
Simon,
Malečnik
270,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001229765, izdala UE Maribor.
gnx‑230823
Nussdorfer Mateja, Fornače 9, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. SI 000063496, reg. št.
000014664, izdala UE Piran. gnw‑230599
Okorn Mitja, Cesta Jaka Platiše 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001375517, izdala UE Kranj.
gng‑230790
Omerza Igor, Miklošičeva cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001043350, reg. št. 8511, izdala UE
Ljubljana. gnx‑230748
Penko Igor, Dolga Reber 23/a, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C CE G H, št. SI 000057118, izdala UE
Koper. gni‑230588
Perić Dejan, Ljubljanska cesta 18/
b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001233355, izdala UE Celje.
gne‑230792
Pisanec Anuša, Škalce 110, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001451226, izdala UE Slovenske
Konjice. gnz‑230796
Pisanec Ljuboslav, Ljubljanska ulica
118, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
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št. S 000941534, reg. št. 5115, izdala UE
Ljubljana. gns‑230753
Trtnik Gregor, Zdešarjeva cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001372470, reg. št. 235886, izdala
UE Ljubljana. gnc‑230744
Vagner Marija, Trnovec pri Slovenski
Bistrici 14, Slovenska Bistrica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001336705,
izdala
UE
Slovenska
Bistrica.
gnc‑230769
Vidaković Željko, Litostrojska cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002138611, reg. št. 272739, izdala
UE Ljubljana. gnn‑230758
Vidić Slavka, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 18082004, izdala UE Ravne
na Koroškem. gny‑230622
Vidić Srečko, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1807164, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnz‑230621
Vilfan Igor Draško, Gruberjevo nabrežje
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002142630, reg. št. 222348,
izdala UE Ljubljana. gne‑230742
Vučko Petra, Kajuhova ulica 10,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001662274, izdala UE Murska Sobota.
gnv‑230775
Zadnikar Dejan, Cesta Dveh Potokov 1,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001870421, reg. št. 227255, izdala
UE Ljubljana. gno‑230757
Zupanc Damjan, Goriška cesta 53,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001382536, izdala UE Velenje.
gnb‑230720
Žuljan Jakob, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000496844, izdala UE Maribor.
gny‑230822

Zavarovalne police preklicujejo
Bolha Bernarda, Jenkova 23, Velenje,
zavarovalno polico, št. 4468561 - življensko
zavarovanje, izdala zavarovalnica Triglav
Celje. gnj‑230737
Bolha
Bernarda,
Jenkova
23,
Velenje,
zavarovalno
polico,
št.
6100662 - pokojninsko zavarovanje,
izdala zavarovalnica Triglav Celje d.d.
gni‑230738
Bolha Bernarda, Jenkova 23, Velenje,
zavarovalno polico, št. 01 000013681
- moja naložba, izdala zavarovalnica
Maribor. gng‑230740
Cevzar Darja, Andraž nad Polzelo
56, Polzela, zavarovalno polico, št.
11031062 - izdano na Rakun Marija, izdala
zavarovalnica Grawe d.d. gnc‑230669
Damjanovič Miroslav, Kettejeva 13,
Maribor, zavarovalno polico, št. 355471,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m 758
Gregorič Bernard, Kal 10, Zagradec,
zavarovalno polico, št. AO 347631, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑230724
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Kljun Sastellanik Viviana, Dane pri
Sežani 10/a, Sežana, zavarovalno polico,
št. 1420662, izdala zavarovalnica GRAWE
d.d. m 748
Kovačič Anja, V Varde 21, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 354396, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m 747
Kramberger Anton, Tržaška cesta
49, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
356927, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnv‑230725
Metež Miko, Nova Lipa 25, Vinica,
zavarovalno polico, št. 00101839616,
izdala zavarovalnica SLOVENICA d.d.
gng‑230865
Raušl Sanislav, Živkova 7, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
AO 00101568386, izdala zavarovalnica
SLOVENICA d.d. m 751
Šlebir Helena, Spodnje Stranje
2/a�������������������������������������
, Stahovica, zavarovalno polico, št.
321976, izdala zavarovalnica TILIA d.d.
gnb‑230745

Spričevala preklicujejo
Bravhar Martina, Kokra 8, Preddvor,
maturitetno spričevalo Srednja ekonomska
šola v Kranju, izdano leta 1981, izdano na
ime Kuhar Martina. gnq‑230730
Gognjavec Tadej, Rojska cesta 34,
Domžale, indeks, št. 20040619, Pravna
fakulteta leto izdaje 2004. gnd‑230843
Grebenc
Andrej,
Smerdujeva
ulica 14, Ljubljana, diplomo Fakulteta
za elektrotehniko, leto izdaje 1972.
gny‑230722
Grebenc Andrej, Smerdujeva ulica
14, Ljubljana, diplomo magisterij in MBA
- Ekonomska fakulteta, izdano leta 2004.
gnc‑230723
Horvat Anica, Valvasorjeva ulica 84,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
ter 1.,2.,3. letnik Srednje tekstilne šole
Maribor - tekstilni konfekcionar 2, izdano
leta 1983/84,1984/85,1985/86. m 744
Ivšič Irina, Čopova 1, Žalec, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi,
I. Gimnazija v Celju, izdano leta 2001.
gns‑230728
Klemenšek Marija, Solčava 63,
Solčava, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1976 in
1977. gnn‑230733
Kobal
Tatjana,
Cankarjeva
14,
Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ
Osnovna šola Čepovan, izdano leta 1977.
gni‑230863
Kocjančič Aleš, Gradišče pri Lukovici
16a, Lukovica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2000. gnv‑230850
Koloini Jure, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano 26. 8. 1986.
gnw‑230849
Kučiš Damijan, Strma ulica 6, Rogatec,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 2001. m 750

Luzar Andreja, Dolenja Brezovica
19, Šentjernej, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicna in tehnična, gradbena in
lesarska šola Novo mesto, izdano leta
1998. gnr‑230729
Morson Veronika, Reboljeva ulica 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednja
vzgojitelska šola in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2005. gny‑230797
Polič Ivan, Smetanova ulica 8, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. letnik ter diploma
Srednje kovinarske šole - smer klepar,
izdano leta 1881–1883. m 746
Poznanović Zoran, Prijateljeva ulica
28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1998. gnx‑230598
Simčič Bojanka, Cankarjeva ulica 84,
Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ
Osnovna šola, Čepovan 87, izdano leta
1977. gnj‑230862
Šoštarič Ferkulj Ksenja, Staje 14,
Ig, indeks, št. 22005028, Zavod IRC
(Izobraževalni razvojni center) leto izdaje
2005. gnu‑230726
Tomažič Georg - Majher, Čučkova 2,
Ptuj, spričevalo osnovne šole Žetale (8.
razred), izdano leta 2001. m755
Tratnjek Valerija, Lendavske Gorice
392, Lendava - Lendva, indeks, št.
81619009, Ekonomsko poslovna fakulteta
Maribor. gnd‑230868
Valančič Jakob, Grmičeva ulica 15,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica - za poklic kuhar, izdano leta
2005. gnu‑230651
Zamuda
Lenart,
Osluševci
40,
Podgorci, spričevalo 4. letnika poklice
tehnične strojne šole Ptuj - smer strojni
tehnik, izdano leta 2000/01. m 756

Ostale listine preklicujejo
Bartolj Andrej, Moša Pijade 2, Črnomelj,
delovno knjižico. gnw‑230674
Berishe Albin, Vojašniški trg 8, Maribor,
delovno knjižico. m 757
Bukovnik Anton, Tupaliče 24, Preddvor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02-13-2018-51/78, izdala Uprava
za pomorstvo Koper. gnl‑230735
Čimžar Zvonimir, Britof 341, Kranj,
certifikata št. 018816 za prevoz nevarnih
snovi, izdan dne 18. 9. 2004 od MNZ.
gnm‑230734
Čurič Jožef, Pivola 89, Hoče, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-2542-24/94, izdala Upravna RS za
pomorstvo Koper. gnk‑230736
Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licence Republike Slovenije
številka 007759 za tovorno vozilo, izdana
pri OZS dne 1. 5. 2004. gno‑230857
Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licence Evropske skupnosti
številka 001009 za tovorno vozilo, izdana
pri OZS dne 1. 5. 2004. gnm‑230859
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Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licence za tovorna vozila z reg.
oznako MB 20-95S in tovorno vozilo z reg.
oznako MB 96-00H. gnl‑230860
Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licence za tovorno vozilo z reg.
oznako MB A8-828 in za tovorno vozilo z
reg. oznako MB 84-11C. gnk‑230861
Esen Erika, Dupleška cesta 7, Maribor,
delovno knjižico. m 753
Gajić Sejan s.p., Nove Fužine 43,
Ljubljana, izvoda licence za vozilo Toyota z
reg. oznako LJ V3-08H, vezan na licenco št.
014407, izdana 29. 4. 2003. gnu‑230776
GLOBUS d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, licenca št. 1007603 za avtobus
Neoplan z reg. oznako MB 50-07J.
gnh‑230864
GLOBUS d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, licence št. 1007604 za avtobus
Neoplan z reg. oznako MB 94-55V.
gnf‑230866
GLOBUS d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, licence za avtobus TAM z reg.
oznako MB K4-93C. gne‑230867
Gril Smiljanka, Ekartova 23/c, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico. m 743

Retelj Robert, Češminova ulica 10,
Domžale, delovno knjižico. gnb‑230570
Rozman Aleš, Prebačevo 48/a, Kranj,
delovno knjižico. gnn‑230858
Skamljič Feliks, Regentova 14,
Maribor, preklic delovne knjižice - dvojnik,
št. 19642. m 754
Širovnik Tadej, Bohova 8/a, Hoče,
delovno knjižico. m 752
TIB TRANSPORT d.d., Šercerjeva
17, Ilirska Bistrica, licenca št. GE
000126/00021 za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu in izvod licence
za vozilo z reg. oznako KP E5-123 in izvod
licence št. 0000147/00021/208 z reg.
oznako KP E5-123. gnz‑230871
Urh Igor, Jarčeva ulica 11, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01/03-351/1995-05 za
čol z reg. oznako PI-3276. gnp‑230631
Vidmar Jerneja, Malahorna 22,
Oplotnica, študentsko izkaznico, št.
81641925, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Maribor. gnp‑230731
Vučko Petra, Kajuhova ulica 10,
Beltinci,
študentsko
izkaznico,
št.
21050832, Fakulteta za družbene vede.
gnz‑230600

Jager Ana, Vrbno 42, Šentjur, delovno
knjižico. gnj‑230637
Kolar Darko, Logarovci 15a, Križevci pri
Ljutomeru, certifikata št. 017974 za prevoz
nevarnega blaga - ADR v cestnem transportu,
izdanega 19. 9. 2003. gno‑230732
Kralj Franc, Breznikova cesta 2, Domžale,
orožni list, št. OL 000026995. gnp‑230781
Loborec Aleš, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑230842
Medved Stanko, Kettejeva 2, Maribor,
delovno knjižico. m 745
Milojević Dragana, Majde Vrhovnikove
30, Ljubljana, delovno knjižico. gnc‑230844
Morelj Dorijan, Buje 16, Vremski Britof,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-3186, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnq‑230855
Novak Andrej, Kidričeva 9, Kočevje,
delovno knjižico. gnp‑230856
Petelin Jožef, Podutiška cesta 51,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx‑230848
Pinto Tatjana, Jelovec pri Makolah 37/a,
Makole, delovno knjižico. m 749
Prijatelj Vesna, Cesta krimskega odreda
12, Vrhnika, študentsko izkaznico, št.
21050624, FDV. gny‑230847

Stran

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

6305
6305
6305
6305
6306
6306
6326
6358

Javni razpisi

6399

Javne dražbe

6414

Razpisi delovnih mest

6419

Druge objave

6428

6374
6374
6378
6378
6380
6380
6381
6381
6387
6391
6395
6395
6397
6398

Evidenca statutov sindikatov

6434

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Sklepi skupščin

6434
6434
6434
6435
6436
6441
6442

Zavarovanja

6443

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

6449
6449
6451
6453
6457
6457
6459
6460
6460

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

6460
6460

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

6462
6462
6462
6464
6466
6466
6466

Stran

6468 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

PRAVKAR IZŠLO

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
V Zbirki predpisov je izšel Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-l
s popravki, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 60/2006. Strokovnjaki
ta pomemben zakon imenuje kar »gospodarska (korporacijska) ustava«.
Nov (prenovljen) ZGD-1 vsebuje 709. členov, ki so razdeljeni na XIII. delov,
le-ti na poglavja, sledijo oddelki in ponekod tudi pododdelki. S tem se je
količina zakona povečala za 112 členov, predvsem na podlagi uvedbe
novih vsebin Societas Europaea, povzemanja določb Zakona o prevzemih
ter ureditve upravljanja.

Z ALOŽBA

Vsebinsko lahko ZGD-1 razdelimo na dva večja dela: na skupne
značilnosti gospodarskih subjektov (splošno, firma, sedež, zastopanje,
poslovna skrivnost in prepoved konkurence, register, postopek
v nepravdnih zadevah ter poslovne knjige in letno poročilo), v drugem delu
pa se podrobneje opredeljujejo posamezne pravno-organizacijske oblike
(s.p., d.n.o., k.d., t.d., d.d., SE, k.d.d. in d.o.o.), povezane družbe, gospodarsko interesno združenje (GIZ) – vključno s posebnima določbama o evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ), statusno preoblikovanje družb, tuja podjetja in njihove podružnice,
nadzor nad izvajanjem zakona in posebej kazenske določbe
ter prehodne in končne določbe.
– 261560

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4390 SIT (18,32 EUR)

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– 261560 broširana izdaja 4390 SIT (18,32 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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